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„Wrocław – wejście od podwórza” to jeden z projektów

Na zaproszenie Michała Bieńka rozpoczęliśmy trwające kilka

realizowanych w związku z otrzymaniem przez Wrocław tytułu

miesięcy prace polegające na próbie odczytania tego tekstu na

„Europejskiej Stolicy Kultury” w 2016 roku. Zaplanowane

trzech wybranych wrocławskich podwórkach: "

działania odbywają się w ramach programu sztuk wizualnych,

• Podwórko nr 1: na rogu ulic Więckowskiego i Kościuszki, na

którego kuratorem jest Michał Bieniek. Rozciągnięte w czasie

terenie którego zlokalizowane jest IV Liceum Ogólnokształcące

prace zakładają kilkadziesiąt artystycznych interwencji na

oraz Gimnazjum nr 3; "

miejskich podwórkach i są próbą zwrócenia uwagi na inną, mniej
reprezentatywną stronę Wrocławia. "

• Podwórko nr 2: na rogu ulicy Traugutta i Prądzyńskiego;"

Podwórka – jako przestrzenie prywatne lub pół-publiczne –

• Podwórko nr 3: przestrzeń międzyblokowa na Szczepinie,
w okolicy ulicy Zielonogórskiej."

często bowiem odsłaniają prawdziwe problemy mieszkańców,
niewidoczne gdy patrzymy tylko na, często odnowione, fasady

Warto wstępie wskazać na kryterium doboru lokalizacji. Miejsca

kamienic i innych domów mieszkalnych. Same podwórka kryją

nie zostały wyłonione przypadkowo, - ich wybór był celowy.

liczne tajemnice, prywatne historie, opowieści wpisane w mury

Szczepin znajduje się w okolicy miejsca pracy jednego z badaczy

i na murach. Stanowią tekst, który jeśli uzupełniony rozmowami

i jest już w jakimś stopniu przez niego rozpoznany, dlatego

z użytkownikami tych przestrzeni, może stanowić punkt wyjścia

uznaliśmy, że warto z tej wiedzy skorzystać."

do artystycznych interwencji."

"
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Przedmieście Oławskie zaś pojawiło się w kontekście innych,

Projekt zyskał tym samym aspekt włączający, „badani”

planowanych przez miasto działań na tym obszarze. Nadarzyła

mieli szansę na aktywny udział w procesie generowania wiedzy."

się okazja by wpisać tę nową, rewitalizacyjno-animacyjną optykę

Takie podejście daje nadzieję na inicjację pewnego procesu, który

do przygotowywanych projektów. Wszystkie trzy podwórka mają
cechy wspólne, ale także

choć ma swój początek, nie musi się kończyć wraz z oddaniem

różnią się między sobą (sposób

raportu.Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki badań są

zabudowy, użytkowania, potencjał, etc.). "

pilotażem, zaś ich zakres jest oczywiście ograniczony różnymi

Głównymi celami, jakie sobie wspólnie postawiliśmy w ramach

czynnikami (czas, obszar, zasoby). "

projektu badawczego, jest po pierwsze, uzyskanie informacji na

"

temat podwórek i ich mieszkańców (podwórkowe narracje,

Właściwa jednak wydaje się intuicja kuratorów oraz ich

opowieści itp.); po drugie, sprowokowanie mieszkańców do

socjologiczna wyobraźnia, że bez „wsłuchania się” w głos

refleksji nad otoczeniem, jego wyglądem, funkcjami, oraz

mieszkańców, sukces przygotowywanych realizacji artystycznych

odpowiedzi na pytanie, czy sztuka może chociaż częściowo

może być dyskusyjny.

pomóc w przynoszeniu pozytywnych zmian społecznych. "
Udział badaczy społecznych w całym projekcie jest więc
wyrazem woli włączania mieszkańców do dyskusji o przestrzeni
wspólnej, o jej estetyce, funkcjonalności oraz problemach
społecznych Cel ten został zrealizowany dzięki zastosowaniu –
obok tradycyjnych metod badawczych – również metod
animacyjnych.

"
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Badanie nie ma charakteru kompleksowej diagnozy społecznej,

warsztaty z młodzieżą gimnazjalną oraz mapowanie podwórek.

jest raczej próbą zebrania i pogłębienia wiedzy na temat

Część działań miała charakter animacyjny (mapowanie,

wybranych lokalizacji. Przed projektem badawczym postawione

warsztaty). W tym konkretnym przypadku oznacza to, że

zostały dwa cele. Po pierwsze, uzyskanie jak najgęstszego opisu

staraliśmy się zachęcić uczestników do wejścia w rolę badaczy

trzech podwórek, dzięki któremu przestaną być anonimowe (nie

swojej własnej rzeczywistości – do tego celu wykorzystane zostały

tylko dla ich nie-użytkowników, ale także dla samych

kompetencje badawczo-animacyjne autorów raportu zdobyte

mieszkańców). W konsekwencji realizacje artystyczne na tych

w ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

podwórkach, będą miały szansę być autentycznymi odpowiedziami

Atrakcyjna forma działań miała zachęcić mieszkańców podwórek

na pochodzące „z miejsca” narracje, historie. Po drugie, włączenie

do spojrzenia na miejsce zamieszkania w nowy dla siebie sposób.

mieszkańców do dialogu na temat podwórek, a tym samym

Umożliwiło to pogłębienie badania i uzyskania interesujących

sprowokowanie refleksji nad przestrzenią, jej funkcją, estetyką

zleceniodawcę treści (historie, narracje), ale także spełniło funkcję

i odpowiedzialnością użytkowników przestrzeni za jej kształt. "

edukacyjną, partycypacyjną – polegającą na urefleksyjnieniu

Realizacji powyższych celów podyktowany został wybór metod

przestrzeni publicznej, której użytkownikiem i współwłaścicielem są

badawczych. Od stycznia do kwietnia 2015 r. przeprowadzone

uczestnicy badań. Projekt został podzielony na dwa etapy:

zostały m.in. obserwacje etnograficzne we wskazanych

rekonesans badawczy i działania badawczo-animacyjne."

lokalizacjach, rozmowy i wywiady z mieszkańcami podwórek,"

"
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Pierwszy etap trwał od 10 stycznia do 10 lutego 2015 i miał

Drugi etap badań, trwał od 15 marca do 18 kwietnia 2015 r. i miał

charakter rozpoznawczy. W tym okresie przeprowadzone zostały

charakter badawczo-animacyjny. W jego realizacje zaangażowani

kilkugodzinne spacery etnograficzne (po 3 na każdym podwórzu),

zostali:"

w efekcie których powstały dziesiątki zdjęć badanej przestrzeni

• Anna Nowak i Tomasz Nowak, animatorzy z Państwowego

oraz obserwacje, które stały się podstawą do naszkicowania

Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy we Wrocławiu;"

pierwszych wątków, historii."

• Celina Strzelecka, doktorantka etnologii na Uniwersytecie

Rozpoznanie obszaru działań dokonywało się przede wszystkim

Wrocławskim;"

przy wykorzystaniu metod nieangażujących bezpośrednio

• Joanna Staszewska i Edwin Zapotoczny, studenci etnologii na

mieszkańców podwórek. W tym czasie jednak przeprowadziliśmy

Uniwersytecie Wrocławskim"

kilka rozmów z osobami, które można określić jako znaczących

• Dorota Gawarkiewicz, rękodzielniczka z Wielobranżowej

informatorów: dyrektorki szkół położonych na terenie Podwórka nr

Spółdzielni Socjalnej PANATO."

1 oraz osoby znające badany obszar ze względu na swoje

Na każdym podwórku przeprowadzono po dwa-trzy działania

zamieszkanie lub pracę (Podwórko nr 3). Materiał zebrany na tym

badawczo-animacyjne.

etapie był uzupełniany krótkimi sytuacjami badawczymi (niedługie

dwa warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów

konwersacje z przypadkowo napotkanymi mieszkańcami oraz

Olimpijskich. Pierwszy z nich miał formułę gry miejskiej. Uczniowie

przedsiębiorcami). Część wiedzy pochodzi z dokumentów

zostali podzieleni na dwa zespoły. Ich zadaniem było stworzenie

przekazanych przez Grażynę Adamczyk-Arns ze spółki

możliwie szczegółowej mapy podwórka. Efektem pracy były

„Wrocławskie Rewitalizacje”. Rezultatem rekonesansu

kolorowe i bogate w treści reprezentacje badanej przestrzeni, jej

badawczego jest mapa problemów, kategorii badawczych, których

mieszkańców i ich historii. Kolejny warsztat przeprowadzony przez

eksploracją zajęliśmy się w drugim etapie projektu (marzec-

Dorotę Gawarkiewicz polegał na tworzeniu szablonów graffiti.

kwiecień 2015)."

"

Na Podwórku nr 1 zrealizowane zostały

5

"

"

Podczas jego realizacji poruszone zostały tematy związane

Żaden z

z wandalizmem i tożsamością lokalną."

charakteru reprezentatywnego. Dobór metod jakościowych jest

etapów realizowanego projektu badawczego nie ma

zgodny z logiką zleconego zadania. Wywiady, rozmowy, spacery

Na Podwórkach nr 2 i nr 3 przeprowadzono łącznie 8 działań

badawcze oraz działania animacyjne posłużyły nam do

badawczych. Część z nich polegała na powtarzających się

identyfikacji zagadnień, problemów badawczych, wynotowania

wizytach, podczas których prowadzone były wywiady i rozmowy

historii, nie zaś do budowania jakichś prawd statystycznych, czy

z mieszkańcami podwórek. Dodatkowo, animatorzy i etnolodzy

reguł."

zaangażowani w projekt prowokowali sytuacje badawcze (m.in.
w wybranych punktach zawieszane były arkusze papieru
z otwartymi pytaniami dotyczącymi ogólnej postawy wobec miejsca
zamieszkania np.: Jak tu się mieszka? Kto tu rządzi?). Finałem
projektu było duże działanie badawczo-animacyjne zrealizowane
na obu podwórkach. O wydarzeniu mieszkańcy byli informowani
w czasie wcześniejszych wizyt. W jego ramach każde podwórko
zostało zmapowane wspólnie z jego mieszkańcami. Towarzyszyły
temu działania skierowane do dzieci (podwórkowe gry i zabawy).
Rezultatem badania były mapy podwórek wzbogacone
o wypowiedzi osób, które przyłączyły się do mapowania oraz
rysunki stworzone przez najmłodszych uczestników."

"
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Inspiracją do interpretacji zebranych podczas badań informacji są
prace Michela de Certeau, Tomasza Rakowskiego oraz Rafała
Drozdowskiego i Marka Krajewskiego – twórców projektu
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Niewidzialne Miasto. Ich cechą wspólną jest zwrócenie uwagi,
z jednej strony na działania oficjalne i systemowe reprezentowane
przez państwo i jego instytucje, z drugiej zaś na oddolne
i rozproszone praktyki jednostek i grup, które – nie zawsze zgodnie
z obowiązującym prawem i / lub oficjalnym dyskursem tego, co
pożądane i dobre – wpływają na otaczającą rzeczywistość.
Wskazani autorzy podkreślają wartość i znaczenie tych ostatnich.
Często negatywnie etykietowane, są wyrazem sprawczości ich
autorów – „alternatywnej kreatywności”, zdolności „radzenia
sobie”, „pomysłowości adaptacyjnej”. "

"

Podobne style działania i napięcia mogliśmy zaobserwować
w trakcie naszych badań. Podwórza – na pierwszy rzut oka –
mogą wydać się zaniedbane i porzucone. Jednak przy bliższym ich
poznaniu okazało się, że są to miejsca wielowymiarowe
i niejednoznaczne. Są sceną, na której liczni bohaterowie –
instytucje, ludzie, zwierzęta – podejmują różnorakie i nie zawsze
łatwe w ocenie działania. "
8

"

"
Z jednej strony, mamy do czynienia z praktykami systemowymi

W tej części raportu przedstawionych zostanie 17 kategorii | tagów.

realizowanymi przez „miasto”, spółdzielnie mieszkaniowe,

Zostały one stworzone na podstawie przeprowadzonych badań.

deweloperów, urbanistów i architektów krajobrazu, z drugiej zaś

Nie wyczerpują one listy możliwych zjawisk, pozwalają jednak

indywidualne i rozproszone przedsięwzięcia mieszkańców, dzieci,

opisać kluczowych bohaterów, praktyki i sytuacje zaobserwowane

psów, a także osób odwiedzających podwórza, w tym również

na badanych podwórkach. Tagi mogą stanowić punkt odniesienia

bezdomnych. Sposób funkcjonowania tych pierwszych

dla badań i działań prowadzonych także w innych lokalizacjach.

określa ogólną infrastrukturę przestrzeni miejskiej, poczynania tych

Mają one bowiem uniwersalny charakter – opisane zjawiska mogą

drugich oplatają się wokół niej i wpływają na jej znaczenie, funkcje

z większą bądź mniejszą intensywnością występować także

i sposoby użycia. Wszystkie opisane tu działania kształtują

w innych miejscach. "

"
"

przestrzeń podwórek – ich charakter, koloryt, rytmy, atmosferę."

"

Prezentowany tu projekt, parafrazując słowa Drozdowskiego, jest
próbą uchwycenia procesów wytwarzania i przetwarzania takiej
przestrzeni miejskiej i takiej szaty symbolicznej miasta, które nie są
zgodne z jego mozolnie konstruowanym PR-em i które nie pasują
do podzielanych przez większość instytucji miejskich wyobrażeń
na temat tego, czym powinno być miasto i jak powinno się
funkcjonować w mieście [1]. Przyjmując istnienie różnego rodzaju
racjonalności, wsłuchaliśmy się przede wszystkim w głosy tych

[1] R. Drozdowski, MIejskie miejsca spotkań - niewidzialne prywatne w
niewidzialnym publicznym, [w:] Formy zamieszkiwania. Publiczne i prywatne
przestrzenie miasta, (red.) P. Wołyński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Poznań 2010, s. 74.

wszystkich, którzy działają poza oficjalnym nurtem."

"
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prywatne / publiczne
"
Z podwórza korzystać mogą wszyscy jego mieszkańcy. Jednak dla

Dzięki temu powstają na pół prywatne, na pół publiczne punkty na

różnych osób pełni ono rozmaite, często bardzo odmienne funkcje.

mapie podwórek."

Dla jednych jest to miejsce, które pokonuje się szybko każdego

"

dnia w drodze do pracy, czy szkoły; dla innych podwórko jest

Praktyki prywatyzowania i „uwłasnowienia” mogą przyjmować

wybiegiem dla psów, czy parkingiem; dla jeszcze innych jest

bardzo różne formy. Czasem są to działania jednorazowe, na

miejscem, w którym spędza się czas. Do tej ostatniej grupy należą

przykład wystawa zorganizowana przez artystę, którego pracownia

często dzieci, młodzież, osoby starsze, bezdomni. Każda forma

znajduje się na terenie Podwórka nr 2. Innym razem okazjonalne

aktywności podwórkowej zostawia pewne, mniej lub bardziej trwałe

i tymczasowe, czego dobrym przykładem są drzewka ozdabiane

ślady, które warstwami odkładają się w ich przestrzeni. "

kolorowymi bombkami i łańcuchami,

Z łatwością, wybrane formy aktywności, można zaklasyfikować

o nadchodzących świętach. Wiele działań podejmowanych przez

jako przejawy niszczenia budynków (graffiti), mebli miejskich

mieszkańców ma jednak długotrwały charakter. Każde podwórko

(obdarte ławki, pomalowane kosze na śmieci) czy zieleni

posiada albo posiadało swego ogrodnika, który dbał o zieleń,

(wydeptane w trawie ścieżki). Warto jednak pamiętać, że mogą

o czym świadczyć mogą pozostałości jego/jej pracy [zob.

one wskazywać na praktyki z goła odmienne, które polegają na

OGRODzenie]. Co istotne zazwyczaj nie są one niszczone przez

oswajaniu, a nawet na „uwłasnawianiu” fragmentów podwórkowej

innych mieszkańców."

przestrzeni."
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przypominające

Nie wszystkie praktyki oswajania podwórek można zaklasyfikować

Z drugiej strony jednak, stanowią miejsce spotkań, debaty

jednoznacznie jako pozytywne. Rysunki i napisy naścienne

publicznej, a niekiedy stają się – paradoksalnie – gwarancją

traktowane są zazwyczaj jako przejaw wandalizmu. Warto jednak

bezpieczeństwa na podwórkach [zob. opis Podwórka nr 3]."

spojrzeć na nie także pod innym kątem. Stanowią one często

"

wyraz identyfikacji jednostkowej i grupowej osób mieszkających na

Dzięki działaniom polegającym na prywatyzowaniu przestrzeni

danym podwórzu [zob. LOKALNOŚĆ – TUTEJSZOŚĆ,

podwórek, wyłonione zostaje to, co własne, oswojone,

SZLACHTA]. "

udomowione, „współ-swoje”. Te fragmenty podwórek są ważne dla

Podobnie miejsca spotkań i spożycia alkoholu, które znajdują się

wszystkich mieszkańców lub wybranych grup. Choć nie zawsze

na wielu podwórzach mogą mieć niejednoznaczny status. Z jednej

zgodne z oficjalnym dyskursem dbania o przestrzeń, są

strony są „niebezpieczne”, bo służą do praktyk, które są społecznie

przedmiotem zainteresowania i troski mieszkańców, niekiedy

piętnowane i uznane za naganne.

również wyrazem tożsamości jednostkowej, grupowej. "
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atmosfera
"
Słowo to oznacza ziemską powłokę gazowa, ale posiada również

Tam, gdzie ludzie znali się dobrze, podwórko wydawało się

dodatkowy sens – metaforyczny – pozwala opisać nastrój,

bardziej gościnne (Podwórko nr 3). Również sami mieszkańcy

emocjonalne zabarwienie przestrzeni. Pojęcie to bywa

pozytywnie wyrażali się na temat otaczającej ich przestrzeni,

wykorzystywane w architekturze i architekturze krajobrazu, gdzie

podkreślając jej swojskość, urodę drzew posadzonych przez

zwraca uwagę na rolę barw, światła, kształtów, zapachów, czy

sąsiadów i ogólne poczucie bezpieczeństwa. Zupełnie inaczej było

dźwięków w kształtowaniu tego, jak odbierane są miejsca. Ważną

tam, gdzie mieszkańcy słabo się znali i nie wchodzili ze sobą

funkcję w tworzeniu atmosfery mają też ludzie. Mogliśmy się o tym

w bliższe kontakty (Podwórko nr 2). Podwórko wydawało się mniej

przekonać podczas wizyt na badanych podwórkach. Każde z nich

przyjemne, zaniedbane, porzucone. Także w odczuciu

miało swoją własną, niepowtarzalną atmosferę. Wynikała ona nie

mieszkańców jawiło się jako niegościnne. Wrażenie to zostało

tylko z konstrukcji samych podwórek – na Przedmieściu Oławskim

pogłębione na Podwórku nr 1, w którym napięcia między

zbliżona swym charakterem mozajka XIX wiecznych kamienic

mieszkańcami można było dostrzec zarówno na murach (graffiti

i plomb z przełomu XX i XXI w., na Szczepinie niskie,

i obraźliwe napisy naścienne), jak i wyczuć w powietrzu (por. opisy

czteropiętrowe bloki z lat 70. XX w. Dla stworzenia atmosfery dużo

podwórek). "

ważniejsze od zabudowy, czy dostępności terenów zielonych,
okazały się relacje panujące pomiędzy mieszkańcami. "

"
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od-do społeczne
"
Przestrzeń do-społeczna to taka, która skłania ludzi do

Wobec braku lub niedostatku infrastruktury, powstają różne

nawiązywania kontaktów i podejmowania rozmowy, w efekcie

prowizoryczne i od-społeczne formy, które służą realizacji

czego mogą zawiązywać się relacje sąsiedzkie i koleżeńskie.

powyższych celów. Różni bywalcy podwórek tworzą mniej lub

Funkcji tej sprzyjać mogą ławki, place zabaw, skwerki, obiekty

bardziej trwałe punkty spotkań, siedziska, legowiska.

sportowe itp. Nie bez znaczenia jest tutaj również organizacja

Konstruowane są często z tego, co jest dostępne, „pod ręką” (np.

miejsca – przestrzeń do-społeczna nie może być pusta, ani też

kartony, wyrzucone meble itp.). W ten sposób powstają agory

nadmiernie obciążona bodźcami (akustycznymi i wizualnymi),

i osiedlowe, nieformalne kluby. Choć są tworzone z inicjatywy

powinna dawać poczucie komfortu i stwarzać warunki do skracania

„oddolnej”, to część z nich ma charakter wykluczający. Skierowane

dystansów między ludźmi. "

tylko do wybranych osób, zmuszają całą resztę mieszkańców do

"

realizowania potrzeb społecznych poza przestrzenią podwórek."

Wiele podwórek nie służy celom do-społecznym. Brakuje
podstawowych miejskich mebli, albo ich stan jest zły. Chodzi tu
przede wszystkim o ławki i kosze na śmieci. Także organizacja
przestrzeni pozostawia wiele do życzenia. Podwórka są
chaotyczne i zastawione samochodami. "

"
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„Miejsca nazwane agorami i klubami, to mówiąc
najkrócej, przestrzenie i obiekty przemyślane przez ich
twórców i traktowane przez ich użytkowników, jako
alternatywy lub substytuty dla usytuowanych w miejskiej
przestrzeni publicznej miejsc mających służyć spotykaniu
się. Owe alternatywy / substytuty można (najprościej)
opisać jako intencjonalne negacje oficjalnego porządku
miejskiego. Można je jednak równie dobrze traktować
jako wymuszone i na swój sposób rozpaczliwe i ersatze
dobrze urządzonej przestrzeni publicznej, jako zwykłe
architektoniczne samowolki, do których trudno jest
przyporządkować jakieś głębsze i bardziej dalekosiężne
intencje są nie tyle świadectwem, co rezultatem
nieefektywnego nadzoru nad miejską przestrzenią
publiczną. Można w nich wreszcie dostrzec jakiś rodzaj
gry z miastem, której celem jest, z jednej strony, chęć
uwolnienia się spod władzy określonych reguł
dyscyplinujących (na przykład szczegółowych przepisów
instytucji odpowiedzialnych za nadzór budowlany, planów
zagospodarowania przestrzennego, regulaminów
porządkowych), z drugiej zaś – zastępowanie tych
narzuconych

z zewnątrz i odgórnie reguł (równie

niekiedy dyscyplinującymi) regułami lokalnymi”[2]. "

"

14 "
—Rafał Drozdowski

[2] R. Drozdowski, Miejskie miejsca spotkań - niewidzialne prywatne w
niewidzialnym publicznym, [w:] Formy zamieszkiwania. Publiczne i prywatne
przestrzenie miasta, (red.) P. Wołyński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Poznań 2010, s. 77-78.

"
"
"
"

Ciekawy przykład prywatyzowania elementów
przestrzeni publicznej pochodzi z Podwórka
nr 3. Mieszkańcy jednego z bloków
znajdujących się przy ulicy Zielonogórskiej
postanowili stworzyć przytulny kącik
w „ogródku” przed blokiem. W związku z tym
przenieśli tam jedną z ławek znajdujących się na
głównym placu podwórza. W ciepłe dni służy
ona do spędzania czasu. Ławka zaadoptowana
do prywatnych celów zachowana jest w dużo
lepszym stanie niż pozostałe ławki, które
znajdują się w przestrzeni publicznej.

15
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OGRODZenie
"
Przykładem praktyk, które służą oswajaniu podwórek, jest dbanie

Obok drzew, stałym elementem krajobrazu na wskazanych tu

o miejsca zielone. Interesujące są tu przede wszystkim działania,

podwórkach są ogródki utworzone przy blokach i kamienicach.

które nie mają charakteru systemowego (prace organizowane

Zadbane i kolorowe, kontrastują często z innymi, zaniedbanymi

przez spółdzielnie mieszkaniowe, miasto), lecz są efektem pracy

i zaśmieconymi przestrzeniami podwórek. Wobec braku placu

pojedynczych osób wykorzystujących dostępne narzędzia i środki,

zabaw, stare i powykręcane drzewa okazują się świetnym

do tego, aby posadzić rośliny, utrzymać je w dobrym stanie

pretekstem do zabaw (Podwórko nr 3)."

i uchronić je przed zniszczeniem. Na podwórkach (szczególnie

Ogrodnicza samowolka, czy też „ogrodowa partyzantka” czasem

Podwórze nr 1 i Podwórze nr 3) znajdują się quasi ogrody, zielone

jednak bywa uciążliwa. Zasadzone 30 – 40 lat temu drzewa

w y s p y. W i d a ć w y r a ź n i e , ż e r o ś l i n y s ą p r z e d m i o t e m

zaglądają w okna, zasłaniając tym samym słońce, a suche gałęzie

zainteresowania konkretnych osób i/lub grup. Świadczą o tym ich

– przy większym wietrze – grożą przechodniom. Żadna z osób,

liczba oraz liczne – często prowizoryczne i recyclingowe –

z którymi rozmawialiśmy nie domagała się jednak wycięcia drzew. "

zabezpieczenia (opony, plastikowe butelki). Zieleń bywa

Na wszystkich podwórkach można znaleźć pozostałości po

przedmiotem dumy i kontemplacji. Mieszkańcy Szczepina szczycą

dawnych ogrodach. Świadczą o tym liczne ślady – wydzielone

się zielenią swego podwórka i osiedla. Starsi z nich wspominają,

i ogrodzone fragmenty ziemi, rusztowania dla roślin,

że w latach 70. i 80. XX w. razem z sąsiadami sadzili tu drzewa."

podmurowania do rabatek. Wskazują one nie tylko o zniknięciu
roślin, ale również kogoś, kto niegdyś o nie dbał. "
16
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Oprócz ludzi i zwierząt na badanych podwórkach spotkać można

Trudno jednak powiedzieć, czy sprawcą jest silny wiatr,

rzeczy. Pozostawione, porzucone, zapomniane, wtórnie użyte,

niezadowolony ze znaleziska zbieracz, czy sami mieszkańcy.

zawłaszczane – są elementem podwórkowego życia. Spacerując

Pozostawione w nieładzie przedmioty często dawały poczucie

po badanych miejscach możemy się tylko domyślać historii ich

nieporządku i zaniedbania (Podwórko nr 2). Wiele z nich

pojawienia się, tego kto i w jakim celu się nimi posługiwał. Puste

znajdywało jednak nowe użycia. Tak, jak ta lodówka, która

butelki, czy porzucona fifka nie przechowują zbyt wielu tajemnic.

w okolicy bez ławek

Zapomniane „boisko” na zapleczu jednej z kamienic albo

tymczasowego siedziska [zob. Od-DoSPOŁECZNE]. Podobnie jest

postument, który niegdyś eksponował „świętą figurkę”

z plastikowymi butelkami oraz oponami, które na Podwórku nr 3

pozostawiają jednak więcej zagadek. .Same rzeczy gromadzą się

znalazły nowe zastosowanie, jako przedmioty wykorzystywane

przede wszystkim w okolicach śmietnika. Przyciągając zbieraczy.

w podwórkowym… ogrodnictwie. Na podwórkach spotkać można

Wielu z nich regularnie penetruje kubły na śmieci, wybierając

też przedmioty, które przypominają zapomniane już funkcje, które

rzeczy, które nadają się do skupu, albo wtórnego użycia – zasilają

niegdyś ono pełniło. Tak, jak zdewastowany kosz, do którego już

przy tym prywatne budżety. Niezdatne do użycia lub sprzedania

nikt nie rzuca piłki, czy zniszczony trzepak. Niegdyś przyciągały

rzeczy często bywają rozrzucone. "

młodzież i prowokowały do aktywności, obecnie rdzewieją

rzeczy

i przestrzeni do-społecznych pełni funkcję

zasłonięte przez samochody."
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Część przedmiotów, choć mogą sprawiać wrażenie śmieci –

Nie zniszczył jej ani wiatr, ani gołębie, ani – co jeszcze bardziej

śmieciami jednak nie są. Krótko po Nowym Roku przed jedną

zaskakujące – inni ludzie. Choinka prawdziwie recyklingowa,

z kamienic zauważamy małą sztuczną choinkę, w pełni

znacząca bardzo wiele dla mieszkańców kamienicy, przy której

udekorowaną prawdziwymi bombkami, każda „z innej parafii”."

stanęła, skoro nienaruszona przetrwała."

"

"
"

"

"
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powódź
"
Opowieść o „wielkiej powodzi” z 1997 roku wracała spontanicznie

własny i innych, a potem razem adaptowali się do nowej sytuacji

w wypowiedziach mieszkańców każdego z trzech podwórek.

(tj. aprowizacja w żywność, doglądanie dobytku). Inni przywołują

Nawet Ci, którzy nie mogą jej pamiętać – jak nastoletni

zabawne opowieści o ludziach adaptujących różne przedmioty do

gimnazjaliści, uczestnicy warsztatów – przywołuję informacje, które

spełniania nowych funkcji (jak np. deski do krojenia mięsa, jako

są świadectwem „wielkiej wody” (rzeka wdzierająca się na

wiosła, albo plastikowe butelki przywiązywane do anten

„szkolne” podwórko). Starsi mieszkańcy opowiadają o niezwykłości

samochodowych, aby uchronić je przed staranowaniem przez

tego czasu. Jedna z mieszkanek podwórka na Szczepinie

motorówki). Niektóre z historii są bardziej tragiczne, jak ta

dokładnie pamięta, że woda wdarła się na podwórko 13 lipca 1997

o unoszącej się na powierzchni wody psiej budzie, z jej lokatorem

roku. Dla innych subiektywne odczucie czasu oderwało się od

stojącym na dachu. Pozostało tylko smutne spojrzenie psa

konkretnych dat, zacierając fakty a pozostawiając tylko silne

i odprowadzanie go wzrokiem, dryfującego w dół rzeki. Ślady

wspomnienie (np. starszy pan na Podwórku nr 2 nie pamiętał już

pozostały nie tylko w pamięci ludzi, o powodzi pamiętają również

dokładnie, czy „wielka powódź” miała miejsce w 1997, czy w 1977

budynki i ziemia. Powódź metaforycznie powraca na Podwórko

roku). Powódź we wspomnieniach mieszkańców podwórek jest

nr 2 po każdym mniejszym deszczu, gdy na zniszczonej

czasem jednoczących ludzi aktywności, wyczekiwania, obserwacji,

nawierzchni podwórka powiększa się „jezioro” (olbrzymia koleina),

rozmów. Dziwaczny karnawał, podczas którego wielu

które zdaniem mieszkańców prawie nigdy nie wysycha."

mieszkańców we wspólnym działaniu najpierw ratowało dobytek
20
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Struktura zabudowy wszystkich trzech podwórek (zwłaszcza

Nie zauważamy tego w takim samym stopniu na Szczepinie.

dostrzegalne jest to na Przedmieściu Oławskim) jest bardzo

Dominującą zabudowę stanowią bloki z lat 70-tych, zaś wymiana

zróżnicowana. Obok XIX i XX-wiecznych kamienic pojawiły się pod

mieszkańców odbywa się naturalnie (procesy demograficzne).

koniec lat 90-tych XX wieku i na początku obecnego stulecia tzw.

Podwórko nr 3 ze względu na jego skalę (mniejsze), charakter

„plomby”. Plomby, czyli próby uzupełniania zabudowy, niwelowania

zabudowy oraz historię (mniejsza migracja ludności) zachowało

ubytków, porządkowanie ruin, wypełnianie pustki. Część z plomb

w sobie najwięcej cech małomiasteczkowej wspólnoty."

plomby

powstawała po powodzi, innym nie towarzyszył ten kontekst.
Pomijając aspekt urbanistyczno-architektoniczny, plomby stanowiły
istotną ingerencję w strukturę społeczną okolicy. Mieszkańcy
Podwórka nr 2 dzielą czas na „przed plombami” i „po pojawieniu
się plomb”. Nowo pojawiający się mieszkańcy „burzyli”
ugruntowaną strukturę społeczną „wrocławskiego Trójkąta”. Silne
poczucie swojskości/sąsiedztwa (z wszystkimi także
mankamentami) było stopniowo rozpraszane poprzez wymianę
i napływ nowej ludności. "
21
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tutejszość
"
Na obu „trójkątnych” podwórkach oraz na Zielonogórskiej

gdy ktoś starym zwyczajem przedstawia się (np. na Facebooku):

widoczne są napisy odwołujące się do lokalności, identyfikacji

„Justa TB”. Identyfikacja z miejscem wyraża się jednak na różne

z miejscem. W przypadku Szczepina będą to malunki SZPN,

sposoby: tworzeniem napisów naściennych, dbaniem o miejsce

informujące nowoprzybyłych gdzie się znajdują, na czyj teren

zamieszkania, znajomością mieszkańców i historii swojej dzielnicy

wchodzą. Na Przedmieściu Oławskim widać wiele nawiązań do

/ podwórka. "

osławionego we wrocławskiej nomenklaturze „Trójkąta

Pewną wspólnotowość, swojskość zanotowaliśmy także na

Bermudzkiego”. Mieszkańcy, albo – by być bardziej precyzyjnym –

podwórku przy Zielonogórskiej. Niska wysokość tamtejszych

ci z nich, którzy zostawiają komunikaty na ścianach, przyjęli ten

bloków, mniejsza liczba mieszkańców, powodują, że ludzie się tam

termin jako autoidentyfikujący, niezależnie od negatywnej,

znają, rozpoznają. Wtargnięcie obcego jest od razu

stygmatyzującej etymologii. Skojarzenia z „Trójkątem” wyróżniają

odnotowywane. Gdy rozmawialiśmy z jednym z użytkowników tej

to osiedle spośród innych wrocławskich siedlisk. Wyrazistość

przestrzeni, od razu nie spodobało się to „lokalsom” –

narracji towarzyszącej tej okolicy, jest z pewnością czymś

mężczyznom spożywającym alkohol w pobliżu sklepu

formującym lokalną tożsamość. Nie dla wszystkich mieszkańców

spożywczego. Nasze sprawy, są naszymi. Nie interesujcie się –

„Trójkąta” jego mitologia jest warta podtrzymywania. Uczennice

wydawał się brzmieć komunikat."

Gimnazjum nr 3 twierdziły, że jest bardzo źle widziane („siara”,
„obciach”)"
22
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emocje
"
Przestrzeń międzyblokowa, ściany kamienic, bramy oraz klatki

miłości, dumy oraz nienawiści. Charakter zapisów może

schodowe pełne są różnego rodzaju napisów, symboli, rysunków.

wskazywać, że o tej pierwszej emocji obwieszczamy zazwyczaj

Mają różnych autorów, pochodzą z różnych okresów, i choć część

w wieku dziecięcym, tak jakby później stanowiło to dla nas większą

z nich nie niesie ze sobą żadnego czytelnego przekazu – czasami

trudność. Bardziej dozwolone, z punktu widzenia funkcjonującego

wydaje się, że są tylko graficzną manifestacją obecności różnych

w grupie rówieśniczej (jedna z najważniejszych grup odniesienia

aktorów społecznych w tej przestrzeni – to jednak wszystkie łączy

dla dorastających i młodzieży), staje się manifestowanie dwóch

to, że są materialną reprezentacją pewnych emocji. Należy patrzeć

pozostałych stanów, gdzie np. duma z lokalnego klubu

na nie jak na nie oderwany od społecznego/behawioralnego

piłkarskiego, będąca również formą jakiegoś uwielbienia/miłości,

kontekstu zapis pewnych stanów emocjonalnych. Nawet jeśli

manifestuje się w sposób negatywny, przy wykorzystaniu

przyjmują formę niezdarnych bohomazów zawsze powstają

„nienawistnego” rekwizytorium językowego. Postawy, odczucia,

z jakiegoś powodu. Towarzyszy im jakaś potrzeba. Czy to

próby nazwania otaczającej podmiot rzeczywistości, formułowane

zwykłego znaczenia terytorium, wpisywania siebie w mury i ściany,

są i naściennie uzewnętrzniane w różny sposób i przy

trybalnego uwłaszczania, czy też innym razem artykulacji ważnych

wykorzystaniu różnego zasobu językowego/graficznego, zależnie

dla autora informacji. Teksty nacechowane dużymi emocjami

od posiadanych narzędzi, kompetencji kulturowych. Tam gdzie

zauważone przez badaczy na podwórkach można pogrupować

wypowiadający się dysponuje niskimi kapitałami symbolicznymi,

w trzy główne kategorie, odpowiadające trzem rodzajom uczuć:"

jego przekaz jest bardzo dosłowny, konkretny, pozbawiony ironii.
24
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narracje naścienne
"
Treść napisów pozostawianych na podwórkach (tam gdzie

Możemy się domyślać, że ów otrzymuje karę za jakieś nieznane

komunikaty są czytelne, i nie musimy się ich domyślać, albo są po

nam przewinienie poprzez zestawienie go z nielubianymi

prostu wyrazem pewnej manualnej sprawności) można podzielić

policjantami, władzą. Zapewne z nimi miałby „kolaborować” nasz

na „wielko-narracyjne” i „mikro-narracyjne”. Te pierwsze będą

konfident. Napisy, które opisalibyśmy jako utrzymane w duchu

dotyczyły haseł ogólnych, makrospołecznych, światopoglądowych.

„wielkich narracji”, czyli zakotwiczone w dyskursie narodowym,

Zaś te drugie opisują bardziej indywidualne historie oraz sytuacje,

regionalnym (Śląsk), religijnym, będą w swym przekazie

które nie musiały mieć zbyt wielu aktorów i zaangażowanych

odwoływały się do ojczyzny, polskości, wspólnoty. Są przy tym

w treść danej deklaracji podmiotów. Takimi napisami są np.

bardzo konkretne i autorytarne – raczej nie otwierają dyskusji, nie

miłosne wyznania lub rysowane dziecięcą ręką obrazki,

prowokują do odniesienia się do nich. Tu nie ma przestrzeni na

powstające z pewnością w związku z jakąś podwórkową zabawą.

dialog. Napisy te utrzymane są raczej w tonie nie akceptującym

Zdarzają się napisy łączące te dwa porządki. Tam gdzie ktoś

sprzeciwu. Większość napisów, emblematów i symboli, które

postanawia obrazić kogoś, czy też wskazać jako „trefnego”,

można łączyć z ideologią nacjonalizmu można było zobaczyć na

niechcianego poprzez posłużenie się wartościującym i mającym

dwóch podwórkach z Przedmieścia Oławskiego. Tak jakby ulica

swoją historyczną narrację terminem „konfident”, jest zapewne

była zapisem ścierających się tam dyskursów, albo (jeśli uznać

próbą załatwienia prywatnych porachunków poprzez odwołanie do

niewielką liczbę „kontr-napisów”, które określilibyśmy jako

wyższej kategorii, jaką jest „wierność/zdrada”. "

„światopoglądowo lewicowe”, za miarę mniejszej ich popularności"
26 ."

wśród mieszkańców „Trójkąta”) wyrazem bezradności (sic!) grup

Autorzy naściennych manifestów dysponują oczywiście różnymi

wykluczonych wobec zdominowanego przez poprawność

kompetencjami i kapitałami oraz plastycznymi

polityczną establishmentu spoza „Trójkąta”."

(nie)umiejętnościami, co można odczytać nie tylko w komunikacie,

Dla wielu autorów naściennych napisów, Polska jest krajem ciągle
walczącym (z kim? Z lewakami, Cyganami, Żydami, pedałami,
władzą… możemy się tylko domyślać), a na potrzeby takiego
manifestu zawłaszcza się

AK-owską kotwicę, symbol polskiego

państwa podziemnego. Wrogiem, przed którym trzeba się skryć
i walczyć przyjmując metody „Cicho ciemnych” jest policja. To tę
najczęściej się „jebie”."

ale również w kroju/stylu użytego pisma, jego usytuowaniu."
Także rysunki, które znajdujemy na murach są sygnałem pewnej
plastycznej kultury polskiego społeczeństwa oraz znaczą istotne
momenty w rozwoju młodego człowieka (np. próby przedstawienia
kobiecego ciała, przypominające naskalne rysunki z okresu
górnego paleolitu) i kulturowe/symboliczne manifestacje
obowiązującego porządku normatywnego, przyjmujące formę
„graficznych skrótów myślowych” (penis) i akronimów (HWDP)."

"

"
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„Havel kiedyś powiedział, że aby zrozumieć, co się dzieje
w polityce, trzeba słuchać piosenek w piwiarniach. A ja bym
dołożył, że trzeba patrzeć na to, co się dzieje na murach miast.
Niech pan zwróci uwagę, że w latach 90. to były inne rzeczy.
Dziś są o wiele bardziej ustrukturyzowane. ''Żołnierze wyklęci''.
NSZ. Powstanie warszawskie. ''Pamiętamy!''. ''Pomścimy!''. To
nie jest już ''Żydzi, won'' i ''Legia pany''. To jest jasny przekaz,
że wiemy, skąd przychodzimy i dokąd idziemy, budujemy
instrument polityczny. Czy to jest silne, tego nie wiem.
W wyborach narodowcy pewnie nie mają szans zwyciężyć, ale
nie o to tutaj chodzi. (…) Młodzi ludzie chętnie wchodzą w rolę
bohaterskich Polaków. Przywdziewają tożsamość, która nie
polega na tym, że nauczyłem się polskiego z płyt i kaset, tylko
JESTEM POLAKIEM, wywodzę się z powstańców, z barykad,
jestem żołnierzem NSZ, który walczył do ostatniej kropli krwi.
Dla kogoś, kto na bezrobociu lub śmieciówce został kompletnie
wyzuty z poczucia godności i bezpieczeństwa, tożsamość
powstańca będzie jak druga skóra.”[3]"

"

—Andrzej Leder
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[3] A. Leder, G. Sroczyński, Folwark polski, wersja elektroniczna: http://
wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15785648,Folwark_polski.html, (dostęp:
24.04.2015).
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"
"
"
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Na miejskich ścianach dominuje narracja nacjonalistyczna,

Jednocześnie osoby o lewicowych poglądach występują w obronie

kibolska, choć do głosu dochodzą także pojedyncze wypowiedzi

interesów grup ekonomicznie wykluczonych, o czym świadczyć

z innych porządków: głosy dzieci, osób o poglądach lewicowych,

mogą napisy naścienne, tj. „kapitalizm nie działa”."

prawy do lewego

artystów. Wpływa to na zróżnicowanie wypowiedzi pod względem
treści, ale również formy. Manifesty tworzone przez grupy
o najniższych kapitałach wydają się bardzo poważne, sztywne,
pozbawione humoru, podczas gdy wypowiedzi osób posiadających
wyższe kapitały często polegają na grze z odbiorcą. "

Co ciekawe kapitalista, czyli reprezentant systemu, który w jakimś
stopniu współodpowiada za społeczne i ekonomiczne problemy
wielu mieszkańców Polski, w tym prawdopodobnie mieszkańców
Przedmieścia Oławskiego i Zielonogórskiej, nie jest już figurą,
którą uznaje się za wroga (inaczej niż anarchista/lewak, który

"

teoretycznie przeciwstawia się marginalizującym i wykluczającym

Interesujący jest paradoks, który szczególnie wyraźnie zaznacza
się na podwórkach Przedmieścia Oławskiego. Wyrasta on z długiej
tradycji krytyki poglądów lewicowych przez przedstawicieli
dyskursu prawicowego. Na ścianach można więc znaleźć liczne
głosy odnoszące się w sposób negatywny, niekiedy bardzo
obraźliwy, w stosunku do tzw. „lewaków” („Antifa ma hiva”, „good
night left side”).
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praktykom charakterystycznym dla rozwiniętego kapitalizmu)."

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"

szlachta
"
Szlachta to termin, który w różny sposób pojawia się na wszystkich

„Złymi”, wobec których formułuje się nie rzadko agresywny

trzech podwórkach. Niektóre naścienne napisy mówią o „szlachcie

komunikat, są osoby o lewicowych poglądach. Choć to oni – jak

z Trójkąta”, albo „szlachcie ze Szczepina”. Użycie tego terminu dla

pisaliśmy już wcześniej – zwykle oprotestowują procesy

opisania „tubylców”/gospodarzy ma charakter nobilitujący i pewnie

gentryfikacji, które długofalowo mogą uderzać w dotychczasową

jest jakoś zakotwiczone w powierzchownej wiedzy historycznej,

ludność – nie zaś „neoliberałowie” i kapitaliści. Pomieszanie

gdzie „szlachcice”, „szlachetnie urodzeni” byli tymi lepszymi.

kontekstów i znaczeń jest szczególnie uderzające na Przedmieściu

Znacząc w ten sposób przestrzeń próbuje się zwrócić uwagę na to,

Oławskim.

że mieszkańcy danej dzielnicy górują nad innymi. Paradoks

śmieci

obecności tego terminu w auto-słowniku opisujących się nim grup,
polega z jednej strony na etymologii słowa „gentryfikacja” (gentry –
z ang. „szlachta”) i dyskusji o negatywnych konsekwencjach
takiego procesu (są oczywiście także pozytywne) dla
nieuprzywilejowanej"
słabszej kapitałowo ludności, z drugiej zaś na identyfikowaniu
i znaczeniu wrogów, nie jakby podpowiadała to logika, według
klucza klasowego lecz ideologicznego.
31

"
Nieporządek polskiej przestrzeni publicznej nie jest nową
obserwacją. Architektoniczny bałagan, brak estetycznej spójności,
mieszające się porządki

oraz zwykłe… nieporządki. Śmieci

rozumiemy tutaj jednak trojako. Z jednej strony to wizualny chaos"

"
efekt historycznych zawirowań (wojna, PRL, kapitalizm

(„nomen omen”), złą, zasługującą na karę. W przypadku podwórek

i nakładające się na to wszystko socjo-ekonomiczne

z Przedmieścia Oławskiego, definiującymi to co „dobre i złe” są

rozwarstwienie mieszkańców); z drugiej strony, dosłowny bałagan

osoby reprezentujące poglądy „tradycyjne”, „nacjonalistyczne”,

(brak dbałości o przestrzeń wspólną, rozrzucone śmieci, brud

„większościowe”. Brudnym, złym, niepożądanym będzie zatem

i nieestetyczność podwórek); z trzeciej zaś, już bardzo

ANTIFA (lewak), homoseksualista (skojarzenia z nim, jako

metaforycznie, będzie chodziło o opozycję: porządek vs.

inwektywa), Żyd, Cygan. [zob. PRAWY DO LEWEGO]."

nieporządek, rozumiany światopoglądowo, ideologicznie. Pewna
grupa poglądów będzie więc uznawana za poprawną, właściwą,
a inna ze nieczystą "
32

"

oKUPAcja

PARKing

"

"

oKUPAcja to inaczej robienie rzeczy, które szkodzą podwórkom, to

Obecność aut i podporządkowanie przestrzeni realizacji potrzeb

zajmowanie ich przestrzeni w sposób, który jest naganny

ich użytkowników jest dostrzegalne na każdym z podwórek,

w doczuciu innych mieszkańców. Zaliczyć do tej kategorii można

szczególnie zaś na dziedzińcu Podwórka nr 2. Dzieci często

szereg praktyk, w których nie bierze się pod uwagę potrzeb

pozbawione są przyzwoitych miejsc do spędzania czasu wolnego.

i poglądów innych osób. "

Place zabaw lub „parki” zajmują miejsca do parkowania aut lub

"

„pola na psie odchody”. Zwłaszcza przestrzeń Przedmieścia

Na badanych podwórkach oKUPAcja przybiera określone i bardzo

Oławskiego pozbawiona jest terenów zielonych i dedykowanych

podobne formy – są to psie odchody, mocz, śmieci i samochody.

zabawie i rekreacji. Najmłodsi użytkownicy tej przestrzeni często

Ich dominacja w przestrzeni podwórka jest odpowiedzią na braki

zgłaszali potrzebę stworzenia takich miejsc na podwórkach (tak by

w infrastrukturze (brak koszów na śmieci / psie odchody,

nie musiały wędrować w dalsze miejsca w poszukiwaniu placów

wydzielonych parkingów). Wiąże się jednak również z brakiem

zabaw). Dominacja samochodów degraduje omawiane

kontroli społecznej, niemocą, z ogólnym przyzwoleniem na

przestrzenie nie tylko wizualnie ale i społecznie. Zamiast Parku -

obecność oKUPAntów w obrębie podwórka."

parking. Przestrzeń, w której nie widać dzieci. Podczas warsztatów
na Podwórku Tranzytowym (nr. 2) mieszkańcy byli zdziwieni, że
mieszka na nim aż tyle dzieci. Te wyległy – bo w końcu pojawiła
się dla nich jakaś atrakcja.
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„Nie wszystkie przestrzenie miejskie są dostępne dla dzieci.
Miasto oglądane oczyma dziecka nie jest tym samym, po
którym swobodnie poruszają się dorośli. Miejskie mury,
podwórka, zapomniane przez dorosłych miejsca, które
przejmują dzieci, nie dostosują się do retoryki, kodów
politycznej wspólnoty obywateli. (…) A jednak potrzeby
kulturowe dzieci, mimo że nie są identyczne z oczekiwaniami
i pragnieniami dorosłych, koncentrują się także wokół
problemów tożsamości, poznawania i nazywania świata,
poszukiwania form ekspresji i dialogu, form zapisu
i współobecności. W tej miejskiej przestrzeni kulturowej,
w której procesy globalizacyjne wymazują granice, dzieci są
zanurzone, napotykają też zjawiska i problemy podobne, jeśli
nie takie same, jak ich dorośli opiekunowie. (…) Proces
«doroślenia» dzieci, typowy dla społeczeństw konsumpcyjnych,
nakłada się bowiem na proces niekontrolowanego przenikania
zmediatyzowanej, zapośredniczonej przez nośniki cyfrowe
przestrzeni kulturowej do wyobraźni dziecięcej. Może przy tym
wyzwolić inną energię «bycia razem» oraz odmienny,
dostosowany do przechwyconego przez dzieci miejsca,
transkrypt ukrytej współobecności. Nie dostrzegamy go,
chodząc głównymi ulicami miast. To dyskretne miasto dzieci,
niemieszczące się w tradycji obywatelskiej debaty,
lekceważone i pomijane, mówi jednak do nas.” [4]"
35
—Ewa Rewers"

[2] E. Rewers, Dobre życie na Jeżycach: etyka współobecności w przestrzeni
miejskiej? [w:] Formy zamieszkiwania. Publiczne i prywatne przestrzenie
miasta, (red.) P. Wołyński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań
2010, s.30-31.

tekstury

rytmy

"

"

W wielu miejscach rysunki i napisy naścienne nakładają się na

Podwórza nie są statyczne. Każdego dnia ulegają pewnym

siebie warstwami kolejnych wypowiedzi. Ze ściany wyzierają różne

zmianom, przeobrażają się w zależności od pory dnia, tygodnia,

komunikaty, style, kolory, czasy. Reprezentują one także odmienne

roku. Pewne zmiany są jednorazowe, inne powtarzają się

techniki pisania: spray, farba, flamastry, rycie w ścianie. W tych

cyklicznie. Podwórka podlegają stopniowym zmianom pod

miejscach pojedynczy komunikat zlewa się z opowieścią całej

wpływem działań podejmowanych przez różnych mieszkańców

ściany. Powstaje ni to dialog, ni to monolog wielu autorów. Dla

i bywalców. Podwórko zmienia się wielokrotnie w ciągu dnia,

jednych może być to zapis lokalnej historii,

głosy różnych jej

zupełnie inaczej funkcjonuje też wieczorami. W zależności od tego,

bohaterów – dla innych przejaw wandalizmu i świadectwo

kto bierze je w swoje władanie – dzieci, samochody, zwierzęta,

reprodukcji złych wzorów. Niezależnie od oceny, warto zaznaczyć,

młodzież, bezdomni – mogą pełnić inne funkcje. Każde miejsce ma

że oglądane wielokrotnie ostatecznie stapiają się w jedną plamę,

swoją specyfikę, swój niepowtarzalny rytm. Mieszkańcy zazwyczaj

także ich znaczenie stopniowo rozmywa się. Pozostaje tekstura,

doskonale znają podwórkowe rytmy. Tym, co łączy wszystkie trzy

do której w końcu przyzwyczajają się mieszkańcy danego miejsca,

lokalizacje to nocna, zazwyczaj weekendowa aktywność osób,

tak że staje się ona niewidoczna i pozbawiona pierwotnego

które zbiorowo spożywają alkohol na ławkach lub w wybranych

znaczenia."

miejscach podwórza. W wyniku tej aktywności każdorazowo
pozostają ślady w postaci pustych butelek, śmieci, petów.

36
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Na koniec zajmiemy się kategorią, która bezpośrednio nawiązuje

Czasem większe, częściej mniejsze fragmenty podwórek są

do wszystkich opisanych tu zjawisk. Jest ona próbą odpowiedzi na

zawłaszczane przez ich mieszkańców – stając się „przedmiotem”

pytanie: „kto jest odpowiedzialny za podwórko?”. Podczas badań

opieki i kontroli. Przejęty fragment może mieć funkcję otwartą, tzn.

wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać o tym, że badane

mogą z niego korzystać inni mieszkańcy. Staje się tym samym

podwórka nie są niczyje. Trudno jednak „zlokalizować” tych

dobrem wspólnym. Innym razem wydzielone fragment zaczyna być

wszystkich, którzy za nie odpowiadają, ponieważ ich działania są

traktowany jak własność prywatna konkretnych osób, są one wtedy

rozproszone, niejednoznaczne i podejmowane przez różnych

fizycznie i symbolicznie oddzielane od tkanki podwórka. Dobrym

aktorów. Za podwórka odpowiedzialne są spółdzielnie

tego przykładem są ogrody, parkingi i agory [patrz. OGRODzenie,

mieszkaniowe. Często w obrębie jednej lokalizacji mamy ich kilka.

OD-DO SPOŁECZNE, PARKing]. Wobec fragmentów podwórka,

Charakterystycznym przejawem takiej sytuacji jest podział

co do których nikt nie rości sobie szczególnych praw –

podwórka na części bardziej zadbane (prężnie działające

odpowiedzialność zostaje rozproszona. Mieszkańcy i instytucje

spółdzielnie) i mniej (spółdzielnie źle zarządzane i/lub słabo

przerzucają się odpowiedzialnością za ich stan. Brak porozumienia

dofinansowane). Na takich podwórkach znaleźć można też

między nimi utrudnia wprowadzenie zmian. Przykładem takiej

obszary porzucone, zaniedbane, tj. znajdujące się poza kontrolą

sytuacji jest nierówna nawierzchnia na Podwórku nr 2, z którą od

instytucjonalnych aktorów lub prawowitych właścicieli.

wielu lat nikt nie może się uporać. "

nie-własność

"
38

"
Warto jednak podkreślić i to, że mieszkańcy mają w zwyczaju
wyprowadzanie psów na nie-własne, sąsiednie podwórka. "

"

Podsumowując, podwórka należy traktować jak miejsca, w których
przeplata się to, co własne, nie-własne, współ-własne, niczyje. To
przestrzeń pocięta. Status poszczególnych fragmentów jest
definiowany przez różnych aktorów. To, co w odczuciu jednych jest
porzucone i zaniedbane (niczyje), może być „własne” dla innych
(np. miejsce spotkań wrocławskich bezdomnych przy koszach na
śmieci na Podwórku nr 2).
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podwórka
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"
"

podwórko nr 1
"

Lokalizacja:
ul. Stacha Świstackiego
ul. Kościuszki
ul. Stanisiława Więckowskiego
ul. Brzeska

"
Tagi:
"

NARRACJE NAŚCIENNE
EMOCJE
PRAWY DO LEWEGO
LOKALNOŚĆ - TUTEJSZOŚĆ
TEKSTury
POWÓDŹ
PLOMBY
NIE-WŁASNOŚĆ

"
41

"

"

Podwórko szkolne jako zdominowane przez publiczne funkcje

mieszczących się na tym podwórku placówek). Instytucja

(zlokalizowane są na nim dwie placówki oświatowe – Gimnazjum

dysponująca, posługując się językiem Pierra Bourdieu i Jean-

nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcące nr IV) również wydaje się

Cloude Passerona władzą pedagogiczną, czyli także praktyką

przestrzenią najmniej sprywatyzowaną – w sensie, taką gdzie

nadawania sensów i znaczenia rzeczywistości. Jej nazywania

można dostrzec zwykłe aktywności mieszkańców. Nie jest to

i hierarchizowania. Wszystko co w latach formatywnych dla

miejsce gdzie siedzi się na ławce albo spotyka z sąsiadami.

osobowości młodego człowieka stanowi naturalną opozycję,

Wyjątkiem jest przyszkolne boisko, które, jak opowiadali nam

potrzebę negacji symbolizuje program szkolny. Porządkowanie

gimnazjaliści w trakcie dwudniowych warsztatów, bywa okupowane

przestrzeni symbolicznej, w którym współuczestniczy

przez kiboli i agresywną młodzież – niekoniecznie na stałe

(nieświadomie) system edukacji często przyjmuje formę

zamieszkujących okoliczne kamienice. Z opowieści gimnazjalistów

wykluczania innych niż dominujące i rozpoznane przez kulturę za

podwórko rysuje się jako przestrzeń dość trudna do życia,

prawomocne stylów i wartości. Samonaznaczanie niektórych

zantagonizowana, gdzie można wskazać kilku „opresorów”

użytkowników „trójkąckich” podwórek jest efektem przyjmowania

codziennie ingerujących w życie podwórka. Są to z jednej strony

stratyfikującego dyskursu grup uprzywilejowanych (czyli

osoby starsze, które nierzadko pacyfikują werbalnie młodzież

dysponujących władzą symboliczną). „(…) główną sprężyną

spędzającą czas za oknem (ich przewiną miałby być hałas),

narzucania uznania kultury dominującej jako kultury prawomocnej

a z drugiej strony młodzi ludzie (zwykle młodzi mężczyźni)

i związanego z nim uznania nieprawomocności arbitralności

kojarzeni z chuliganami lokalnej drużyny piłkarskiej. Zagarniają

kulturowej grup lub klas zdominowanych jest wykluczenie, które

przestrzeń boiska, limitując dostęp do niego w godzinach „po

być może nigdy nie ma takiej mocy symbolicznej jak wówczas, gdy

lekcjach” dla określonych kategorii i grup osób. Trzecim,

przyjmuje postać samo wykluczenia” [5]. "

symbolicznym/instytucjonalnym, aktorem na tej mapie bitewnej jest
„szkoła” (jako idea, koncept, nie chodzi tu konkretnie o żadną

"

"
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Publiczny (polityczny), a nie do końca prywatny charakter
podwórka określają również wszechobecne naścienne napisy

"

"

będące częściej politycznymi deklaracjami, manifestacjami niż

głównej bramy wejściowej na dziedziniec aż do drzwi wejściowych

osobistymi, jednostkowymi opowieściami."

do szkoły. Pozostałe bramy opisane były jako cuchnące moczem,

Na pozostałych dwóch podwórkach nie odnotowaliśmy tak wielu

niebezpieczne, ciemne. Niezbyt kolorowo wygląda także kwestia

napisów o tym charakterze. Może właśnie „oficjalny” (szkolny)

zieleni. Z wszystkich trzech badanych podwórek, to wygląda

charakter tej przestrzeni wymusza tego typu „naskalność”? Polska

najubożej pod tym kątem. Nie spotkamy tutaj tak zniszczonej

walcząca, anarchistów zwalczająca, dumna ze swej mono-rasowej

nawierzchni (w większości została wyasfaltowana lub wyłożona

(białej!) struktury narodowej, oczywiście łącząca swoje

kostką) jak na Podwórku nr 2, jednak odbyło się to najwyraźniej

nacjonalistyczne poglądy ze zdrowiem i tężyzną fizyczną (WKS

kosztem terenów zielonych. Jest tu przede wszystkim szaro,

Śląsk), zupełnie jak w jednym z kibolskich haseł wywieszanych na

a dominantę ponownie stanowią auta, choć zdarzają się sytuacje,

stadionach: „Sport, zdrowie, nacjonalizm”. Deklaracje

które z pewnością nie cieszą wszystkich współużytkowników

prawicowego, narodowego myślenia idą w parze z regionalizmami,

przestrzeni (vide: osoby starsze narzekające na hałas), ale

duma ze Śląska i dzielnicy („Trójkąt – Banda”), co również

zapewne są przykładem jakiejś wspólnoty lub otwartości. Jedna

wybrzmiewa w tonacji kojarzącej się brunatnie."

z uczestniczek warsztatu przypomniała mieszkającego na parterze

Wspominane boisko jest często areną, na której ścierają się
miejscowi kibole lub szukający ekstremalnych atrakcji ludzie
(mowa o „solówkach”, czyli walkach „jeden na jeden”). Powstaje
wrażenie, że nie jest łatwo żyć i funkcjonować w takiej przestrzeni.
Gimnazjaliści podczas jednego z zadań zostali poproszeni
o namalowanie swojej codziennej ścieżki/trasy, w ramach której
poruszają się po podwórku. Była to tylko jedna linia prowadząca od
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kolegę, który wystawiał w oknie telewizor podczas ważnych meczy
piłkarskich, tak by zgromadzeni na podwórku mogli zasiąść na
ławkach i wspólnie oglądać sportowe widowisko. Na koniec warto
zaznaczyć, że nasza wiedza przedstawiona w powyższym opisie
opierała się na metodach badań nieco różniących się od
poprzednich lokalizacji. Tutaj naszymi informatorami byli przede
wszystkim uczniowie gimnazjum i to ich perspektywa posłużyła
nam do stworzenia charakterystyki podwórka."

Boisko jest
elementem infrastruktury
należącej do LO nr IV.
Ma jednak charakter
otwarty, zostało
zbudowane z zamiarem
udostępnienia go
mieszkańcom
okolicznych budynków.
Z relacji uczniów wynika,
że pełni on rolę
nieformalnego centrum
podwórka. Przyciąga
przede wszystkim osoby,
które chcą uprawiać
sport. Posiada jednak
dodatkową funkcję. To
tutaj dochodzi do tzw.
„solówek” - walk
pomiędzy skonfliktowaną
młodzieżą. Na terenie
boiska znajdują się ławki
(poza tym nie ma ich na
podwórku), które po
lekcjach oblegane są
przez uczniów, a
wieczorami przez „kiboli”.

Okolice &
bramy&

"

W tym miejscu znajduje
się jedna z bram
prowadzących na
podwórko. Przez uczniów
nazywana jest
„śmierdzącą bramą”.
W tej okolicy spotyka się
młodzież - nie są tu
widoczni z terenu szkoły.
Ich zachowanie czasem
wywołuje irytację
mieszkańców kamienicy
(hałas i zapach dymu
papierosowego)."
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3.

5
4
Gimnazjum nr 3

ki

"

2.

ciusz

Boisko
wielofunkcyjne&

1

ul. Ko
ś

1.

3

2
LO nr IV

ul. Stacha Świstackiego

Teren szkoły&

"
"

Teren szkoły podzielony
jest w zasadzie na dwie
części. Jedna z nich
przynależy do
Gimnazjum, druga do
Liceum. Granica jest
niewidoczna gołym
okiem, ale uczniowie obu
szkół doskonale wiedzą,
w którym miejscu
przebiega."
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4.

Okolice bramy&

"
"

5.

"
"

Na terenie podwórka
niewiele jest terenów
zielonych. Jedyny, jaki
udało nam się
zaobserwować, znajduje
się u wlotu do
ul. Brzeskiej.

W tym miejscu znajduje
się kolejna brama
prowadząca do
podwórka. Z punktu
widzenia uczniów jest to
najbardziej nieprzyjemne
miejsce na podwórku.

"

Teren zielony&

"

[5] Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii
systemu nauczania, przeł. Elżbieta Neyman, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006, s. 120.

"
"
"
"

podwórko nr 2
Lokalizacja:
ul. Prądzyńskiego
ul.Traugutta

"
Tagi:
"

oKUPAcja
OGRODzenie
OD-DO SPOŁECZNE
RYTMY
ŚMIECI
EMOCJE
LUDZIE I RZECZY
TEKSTury
NIE-WŁASNOŚĆ
POWÓDŹ
PLOMBY
ATMOSFERA
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"

"

Rozciągniętą, zróżnicowaną pod względem organizacji przestrzeni,

W którymś momencie (nikt nie pamięta kiedy i jak) stał się

powierzchnię tego podwórka łączy tranzytowość – „przejściowy

zdegradowanym trawnikiem – miejscem gdzie wyprowadza się

charakter”. Stały ruch aut, przechodniów, psów i innych aktorów

czworonogi zapominając o sprzątaniu kup. W tym samym miejscu

ludzkich i nieludzkich sprawia, że nie tylko nawierzchnia jest

gdzie psy (i ich właściciele!) pozostawiają odchody, my – podczas

zniszczona, nietrwała, ale również rzeczy pozbawione są swych

pierwszego spaceru etnograficznego – znajdujemy rozrzucone

jasno zdefiniowanych właścicieli – opiekunów. Przechodni może

teczki z dokumentami, danymi osobowymi i fotografiami.

być nie tylko but, który raz wyrzucony na pobliskim śmietniku

Śmietnisko danych, historii, „świątynia niepamiętania”, choć także

zmienia swoje położenie (przenoszącym będzie wiatr, bezdomny,

– paradoksalnie – zmyślania albo wymyślania. Mamy tutaj

dziecko rzucające nim na odległość), ale również „przechodnia”

konkretnie na myśli opowieści dzieci, że miejsce to jest

będzie troska i pamięć, np. o przedmiotach niegdyś stanowiących

cmentarzyskiem zwierząt, niegdysiejszych pupili: tu psia kupa,

świętości (Maryjka w kapliczce, której możemy się tylko domyślać,

a tam zakopany chomik. "

albo rekonstruować ze szczątkowych opowieści mieszkańców).
Tam gdzie brakuje stałości – także możliwej dzięki kultywowaniu
spotkań sąsiedzkich, przekazywaniu opowieści, historii, plotek
i sensacji, tam trudno o troskę i współodpowiedzialność za
przestrzeń. Widać i czuć (sic!: „strefa maski gazowej” – wypowiedź
jednego z respondentów) to szczególnie dobrze na małym, „podpodwórku”, dziedzińcu na zapleczu jednej z kamienic, który kiedyś,
jeszcze „za Niemca” był pewnie schludną oficyną z umieszczoną
na jednej z jej ścian kapliczką, potem pełnił funkcję prowizorycznie
stworzonego boiska do gry w piłkę, następnie zaplecze hurtowni
lizaków i podobno przedszkola."
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Bardzo niewielu mieszkańców podwórka ciekawiła nasza na nim
obecność. Nie zatrzymywali się sami (tak jak na Szczepinie), nie
zagadywali, po prostu przechodzili. Struktura przestrzenna tego
miejsca, oraz fakt zróżnicowanej zabudowy (stare kamienice
i plomby, pomieszczenia gospodarcze, garaże, nieużytki) może
być istotną zmienną kształtującą taki a nie inny charakter relacji
sąsiedzkich/puls życia społecznego. Ludzie żyjący na tym
podwórku nie są pozbawieni inicjatywy lub chęci zmiany.Na swojej
drodze spotykamy artystę zamieszkującego pracownię niedaleko
głównej bramy (z zdobiącymi ją końskimi głowami, od czego wzięła "

"

"

się jedna z nadanych przez nas nazw tego podwórza). Mężczyzna

Samochody są traktowane priorytetowo; dzieciaki uciekają na inne

pozytywnie wypowiada się o sąsiedztwie i wspomina czas gdy sam

podwórka, („bo tu jest nudno i nie ma co robić” – nic dziwnego,

inicjował różne artystyczne sytuacje – np. jednodniową galerie

skoro nawet kosz do gry zostaje w którymś momencie

w przejściu pod bramą. Nie wiadomo jednak dlaczego nie

zlikwidowany bo przeszkadza), a znany bezdomny samotnie i po

powtórzył tego działania. Tak samo, jak nie wiadomo dlaczego

cichu umiera pewnej nocy koło śmietnika (o jeden „ślepak” – jak na

„domorosły leśniczy”, czyli człowiek, który zasadził kilka drzew na

tani i morderczy etanol mówią miejscowi – za dużo)."

fragmencie podwórka, a następnie zainstalował na ich wysokich
koronach budki lęgowe dla ptaków, woli wykonywać tę pracę
samotnie, a nie w porozumieniu z innymi mieszkańcami.
W ramach naszych niedzielnych spacerów spotykaliśmy licznych
bezdomnych penetrujących podwórkowe śmietniki lub po prostu
przemieszczających się po okolicy. Niektóre przedmioty
pozostawione na trasie ich codziennych wędrówek również
pozostawiały ślady bezdomnej obecności (zniszczona odzież,
butelki po tanim alkoholu, prowizoryczne siedziska i posłania). Te
dwie grupy osób: ludzie bez i domni, współdzielą przestrzeń,
chadzają podobnymi ścieżkami, koegzystują, jednak żyją bardziej
obok siebie, niż ze sobą."
Samotne, pojedyncze działanie, „sobość”, tranzytowość – to jedne
z wrażeń, odczuć, które pozostawia u odwiedzających badaczy ta
przestrzeń.
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1
1.

Strefa maski
gazowej&

"

Ogród&

"

Jeden z mieszkańców
podwórka zajmuje się
amatorsko skrawkiem
zieleni przylegającym do
wejścia na klatkę
schodową, przy której
mieszka. Posadził tak
kilka drzew i krzewów.
Stworzył przestrzeń dla
swojego samochodu,
„prywatny PARKing”,
wśród drzew i krzewów.
Zbudował też budki dla
ptaków, które wieszał
samodzielnie i domek
lęgowy dla owadów. Jest
sceptycznie nastawiony
do idei pomocy
sąsiedzkiej. Sam nigdy jej
nie potrzebował. Zna
mieszkańców sąsiednich
klatek, którzy również
dbają o zieleń. Nie ma ich
jednak wielu. Sam działa
na własną rękę, nie
czekając na odgórną
inicjatywę.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3.

3

4

ul. Traugutta

W małej kapliczce
obecna była stara,
poniemiecka figura
Maryi. Kilkanaście
(kilkadziesiąt?) lat temu
grupa młodzieży
zniszczyła ją. Największy
fragment figurki stał
jeszcze wiele lat w
kapliczce, aż do jesieni
2014 roku, kiedy zniknął
razem z krzakami i
chaszczami, które
wcześniej zasłaniały
obiekt, a po ich
wykarczowaniu
mieszkańcy sobie o nim
„przypomnieli”. Obecnie
przechodnie (głównie z
okolicznych kamienic)
używają przestrzeni jako
wychodka dla
czworonogów, co
niejednokrotnie budziło
sprzeciw najbliższych
mieszkańców. W starym
budynku mieszkalnym
przylegającym do tego
fragmentu podwórka
mieszkała starsza
kobieta, która dbała
o palące się świeczki
w kapliczce. Starsza pani
zmarła w 2014 roku.

2.

5
2

ul. Prądzyńskiego

"

Brama&

"

Wejście do bramy,
4.
od strony
ul. Traugutta zdobią
końskie głowy.
Stosunkowo wiele
pytanych osób nie
zdawało sobie sprawy
z istnienia rzeźb. Są one
pozostałością po
zakładzie transportowym,
który działał tu przed
II Wojną Światową. "
W bramie miała miejsce
jednodniowa wystawa
Roberta Bachmanna."
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Kałuża&

"

W tej części
podwórka znajduje się
olbrzymia koleina
wyżłobiona nieustannym
ruchem samochodów.
Przez dużą część roku
wypełniona jest wodą.
Mieszkańcy podwórka
nazywają ją „jeziorem”.
Choć jest uciążliwa dla
wszystkich, to jednak jak
dotąd nie udało się jej
usunąć. Spółdzielnie
mieszkaniowe nie mogły
dojść w tej kwestii do
porozumienia.

5.

Agora&

"

Okolice koszy na śmieci
pełnią funkcję agory. Na
murkach okalających
obiekt, w ciągu dnia,
spotykają się zbieracze
i osoby bezdomne
z różnych okolic miasta.
Nie zaczepiają
mieszkańców. Swój czas
spędzają na rozmowie
i piciu „ślepaków”.

"
"
"

podwórko nr 3
"

Lokalizacja:
ul. Zielonogórska
ul Zachodnia
ul. Lubińska
ul. Ścinawska

"
Tagi:
"

OGRODzenie
NARRACJE NAŚCIENNE
PRYWATNE/PUBLICZNE
ŚMIECI
LUDZIE I RZECZY
LOKALNOŚĆ - TUTEJSZOŚĆ
OD-DO SPOŁECZNE
ATMOSFERA
POWÓDŹ
NIE-WŁASNOŚĆ

"
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"

"

Słowo „atmosfera” najbardziej chyba pasuje do szczepińskiego

(„syf, kiła i mogiła”, „placyk to czarny punkt”, „Meksyk, jest tu

podwórka w okolicach ul. Zielonogórskiej. O niezwykłości tego

Meksyk”) kontrastuje z zaskakująco wieloma „tubylczymi” opiniami,

miejsca mogliśmy nie tylko usłyszeć od osób tam mieszkających

które podkreślały pozytywność tej przestrzeni. Manifestuje się ona

i czasowo przebywających, ale również mieliśmy okazję przekonać

poprzez „dobre sąsiedztwo” („są tu sami swoi”: rozumiane jako

się o tym osobiście. Niewielki placyk otoczony głównie niskimi,

bezpieczeństwo, swojskość, wspólne doświadczenie, np. walki

czteropiętrowymi blokami powstałymi w latach 70-tych minionego

z powodzią) w ocenie którego paradoksalnie nie przeszkadza

wieku (przez niektórych, ze względu na swój podłużny kształt

obecność pijących alkohol mężczyzn. Nawet dwie kobiety, które

nazywanymi „jamnikami”) nie sprawia wrażenia zadbanego

radykalnie wypowiadały się o konsumujących trunki, jako

i przyjaznego miejsca, jednak okazuje się być bardzo ważnym

o „dżungli alkoholików”, sprawiały wrażenie jakby akceptujących tę

punktem na mapie okolicy. Niewielki kwartał ziemi otoczony jest

sytuację, a tylko „grających” z obecnymi na podwórku i słyszącymi

kilkoma zdewastowanymi ławkami. Część z nich jest stale

ich słowa panami. Sąsiedzkie przytyki, które mogły być tak samo

zajmowana (okupowana?) przez grupę mężczyzn (w różnym

autentycznie wyrażaną dezaprobatą dla tego, co się dzieje

wieku, najczęściej około czterdziestoletnich). Panowie dokonują

codziennie pod ich oknami, jak i ironicznym podsumowaniem

konsumpcji alkoholu, rozmawiają. Czasami ławki służą także

rzeczywistości/sytuacji, do której wszyscy się przyzwyczaili

spacerowiczom, osobom starszym oraz dzieciom, rzadko

i zaadaptowali. Sami pijący mężczyźni rozmawiając z nami

„wychodzącym na podwórko” (jak powiedziały nam dwie bawiące

„skarżyli się” na licznych alkoholików."

się dziewczynki, większość ich rówieśników po prostu spędza
wolny czas w domach przed telewizorem albo ekranem
komputera). Obiektywna szpetota badanej przestrzeni
(porozrzucane śmieci, zniszczone siedziska, brak koszy na śmieci

Atmosfera swojskości, tutejszości manifestowała się także w ten
sposób, że w trakcie naszych badawczo-animacyjnych interwencji,
mieszkańcy zwykle sami do nas podchodzili, zagadywali, byli
ciekawscy."

i psie odchody), na którą zwracali uwagę niektórzy mieszkańcy
50

"

"

Jeden mężczyzna widząc nas zziębniętych, pracujących nad

Tak jak w niedużej miejscowości wszyscy się tutaj znają, niektórzy

nanoszeniem na mapy informacji nie tylko zaoferował nam gorącą

zatrzymują na chwilę by porozmawiać. Ta idylla może być tylko

herbatę i kawę, ale i tę propozycję zrealizował. Po dziesięciu

naszym wrażeniem, jednak podobnie swojskiego klimatu nie

minutach wrócił do nas z dzbankiem ciepłego napoju oraz

doświadczyliśmy na dwóch pozostałych podwórkach."

szklankami (!). Inny starszy przechodzień (elegancko ubrany
mężczyzna) gdy dowiedział się o tytoniowym nałogu jednej
z badaczek podarował jej gustowną papierośnicę. Dojrzała kobieta
ze swoją leciwą matką odwiedziły nasze stanowisko dwukrotnie
w trakcie naszych badań. Bardzo entuzjastycznie wypowiadając
się o okolicy przekazała nam nawet kontakt do jednej
z mieszkanek (niewidoma poetka), z którą niestety nie udało się
nam porozmawiać. "

Mieszkańców łączy nie tylko doświadczenie powodzi, ale również
współtworzenie wspólnej przestrzeni. Gdy oddawane były
otaczające placyk bloki, na osiedlu nie było zbyt wiele drzew.
Nasadzeń dokonywali wspólnie właśnie pierwsi mieszkańcy
Szczepina. Może dziwić akceptacja „zasiedlaczy ławek”
i koegzystencja obok siebie tak wielu różnych mieszkańców,
jednak wydaje się, że ten swoisty mir budowany był latami.
Ciekawe jednak, czy sprawdziłby się w działaniu również dzisiaj,

Okupujący ławki mężczyźni początkowo zinterpretowali nas jako
obcych, niechcianych, jednak po wyjaśnieniu powodów naszej tam
bytności zaakceptowali naszą obecność. Sytuacja taka raczej nie
powtarzała się na dwóch pozostałych podwórkach."
Okolice placyku, nieco oddalone od głównych ulic (Zachodnia,
Legnicka) sprawiają na wizytującym wrażenie
małomiasteczkowości."
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osiemnaście lat po wielkiej powodzi."

1.

Agora&

"
"

Miejsce to pełni rolę
centrum podwórka. Na
ławkach, które okalają
placyk swój czas
spędzają jego
mieszkańcy i bywalcy.
Do jednej z ławek
przymocowana jest
skrzynka, w której można
schować butelki, gdy
nadjeżdża patrol policji.
Mieszkańcy mają tu
swoje ulubione miejsca najpopularniejsza jest
ławka, która została
postawiona pod lipą latem drzewo daje
przyjemny cień.

2.

Plac zabaw&

"
"

Na podwórku nie ma
placu zabaw, ani żadnej
przestrzeni, która byłaby
dedykowana dzieciom.
Jedyną atrakcją jest tu
pojedynczy kosz do gry
w koszykówkę i małe
powykręcane drzewo,
które rośnie na
skrzyżowaniu alejek.
Dzieci nazywają je swoim
placem zabaw. Czasem
na drzewie, czasem
pod nim rozgrywają się
ich codzienne przygody.
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Ławka&

"
"

4.

W tym miejscu znajduje
się ławka, która została
przeniesiona z głównego
skwerku na teren
przyblokowego ogródka.
„Zawłaszczona” ławka
jest siedziskiem dwóch
panów, którzy letnią porą
spędzają na niej swój
czas.

"
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Ogródki&

"
"

Przed prawie
wszystkimi budynkami
znajdują się małe
ogródki. Rosną na nich
przede wszystkim rośliny
ozdobne. Każdy z nich
ma swojego opiekuna,
który dba o stan roślin
i ziemi. Czasem obok
roślin stawiane są ozdoby
- świąteczne stroiki,
strachy na wróble itp.

5.

Włoch&

"
"

„U Włocha”, tak o tym
budynku mówią
mieszkańcy. Podobno
zbudowany został przez
pewnego mieszkańca
Italii. Dziś też można
spotkać tu innego
Włocha. Całkiem
przypadkiem, założył tu
pizzerię.

"

rekomendacje

53

"

"

W kontekście toczącej się w Polsce dyskusji o miękkiej/społecznej

Bardzo wskazane jest by artyści współpracujący z Biurem ESK

rewitalizacji przestrzeni miejskich (przygotowywany jest rządowy

2016 w ramach projektu „Wrocław wejście od podwórza”

dokument: Narodowy Plan Rewitalizacji), coraz ważniejsze staje

zaproponowali jakieś działania artystyczne, które byłyby

się angażowanie zasobów z obszaru kultury i sztuki. Animacja

w dialogu z mieszkańcami przestrzeni, w których będą

kultury może być skutecznym narzędziem angażowania

pracowali. Może się to odbywać dwutorowo – z jednej strony

społeczności lokalnej w proces odnowy życia społecznego

powinno być odpowiedzią na faktyczne, zdiagnozowane

polskich miast i miasteczek. Doświadczenie badawcze, które

problemy, z drugiej dobrze by powstawały w ścisłej współpracy

uzyskaliśmy w ramach działania "Wrocław wejście od podwórza",

z lokalnymi liderami, „ludźmi z terenu”. Inaczej powstanie

pokazuje, że potrzebne jest procesowe (rozciągnięte w czasie, nie

wrażenie obcości, zewnętrznego desantu. Należy wykorzystać

tylko epizodyczne) podejście do wrocławskich podwórek. Idealnie

sytuację artystycznej interwencji animacyjnie, jak najbardziej

gdyby przestrzenie te miały swoich "opiekunów', trenerów

włączająco."

społecznych, którzy stale diagnozowaliby i pracowali ze
społecznością lokalną angażując do tego metody animacji kultury.
Taki program "animator in residence", nie jest tez czymś zupełnie
nowym. W miastach Europy Zachodniej, np. w Barcelonie, takie
programy są z powodzeniem realizowane od lat. Animator kultury
jest wówczas negocjatorem, pośrednikiem, a także obserwatorem
życia społeczności. Może inicjować niezbędne projekty, następnie
wycofując się, gdy mieszkańcy sami przejmują inicjatywę.
Partnerstwo instytucjonalne Urzędu Miasta i/lub Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 jest jednak niezbędne"
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Bartek Lis – doktor nauk społecznych, socjolog, animator kultury, nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturalnej
w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Kurator projektów społecznych w Muzeum
Współczesnym Wrocław. Latający Socjolog w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, współprowadzący autorską audycję
„BMI” w Akademickim Radiu LUZ. Członek Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Adres strony: barteklis.tumblr.com
Katarzyna Wala – antropolożka kulturowa, badaczka jakościowa, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy
naukowej zajmuje się koncepcjami ucieleśniania, zmysłowości i zamieszkiwania. Autorka bloga Antropologia za_stosowana, projektu
Fonosfera – antropologia zmysłów oraz współautorka multisensorycznych warsztatów skierowanych do osób niewidomych
i słabowidzących. Latająca Socjolożka w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
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