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daleny Głogowskiej za dokumentację fotograficzną. Zbysz-
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Mieszkańców osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie oraz 
Przyczółka Grochowskiego w Warszawie, którzy zgodzili się na 
przeprowadzenie wywiadów i współtworzenie wydarzeń.
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Osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, w tym szczegól-
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Elektryka, który pomógł nam w dostarczeniu prądu podczas 
wydarzenia finałowego w amfiteatrze. Przedstawicieli Spół-
dzielni Mieszkaniowej LSM w Lublinie, a przede wszystkim 

Pani Haliny Ochalskiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy-
czółek Grochowski” w Warszawie, reprezentowanej przez Pa-
nią Prezes Zarządu Grażynę Wiśniewską oraz Członka Zarządu 
Pana Marka Wilczyńskiego.

Szczególne podziękowania dla Pani Brygidy Dudkiewicz z Klu-
bu Osiedlowego „Groszek” na Przyczółku Grochowskim w War-
szawie, Pani Larysy Madejek i Pani Moniki Błotniak z Filii nr 15 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wajdeloty 20 w Lubli-
nie, Pani Dyrektor Anny Fijałkowskiej z Przedszkola Integracyj-
nego nr 39, Pana Andrzeja Zdunka - Dyrektora Domu Kultu-
ry LSM, Pani Małgorzaty Galińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Juliusza Słowackiego, Pani Magdy Soczewki z „Foto Zo-
rzy”, Pani Joanny oraz Pani Zofii Zięby z Baru „Chochlik” a tak-
że Pani Małgosi z „Gofrów u Ireny”,  Panów z Komisu Odzieżo-
wego za udostępnienie prądu w trakcie wydarzeń w ramach 
„Dnia Sąsiada”.

Podziękowania również dla Warsztatów Kultury w Lublinie za 
udostępnienie leżaków na potrzebę realizacji Motylej Nogi.

Dziękujemy również Sebastianowi Tomczykowi, Sławkowi 
Księżniakowi, Pawłowi Potockiemu i Maciejowi Wróblewskie-
mu za wsparcie logistyczne, DJskie i fotograficzne podczas re-
alizacji wydarzeń, a także opiekę nad dziećmi, kotami i podle-
wanie paprotek w trakcie naszych nieobecności na domowych 
posterunkach.
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wstęp
Projekt
Projekt Lokatorzy. Narracje wokół spółdzielczych utopii re-
alizowany był od lutego do grudnia 2014 na osiedlach spół-
dzielczych z lat 60. i 70. w Warszawie (Przyczółek Grochowski) 
i Lublinie (LSM, osiedle im. Juliusza Słowackiego). W ramach 
działań przywoływaliśmy na nowo założenia towarzyszące po-
wstawaniu obydwu osiedli spółdzielczych i zastanawialiśmy 
się, czego mieszkańcy i użytkownicy potrzebują dziś, aby wy-
pełnić przestrzenie między budynkami działaniami wzmac-
niającymi więzi społeczne i kreującymi pozytywny wizerunek 
osiedli.

Zbieraliśmy lokalne historie, rozmawialiśmy o wydarzeniach 
ważnych dla obydwu spółdzielni mieszkaniowych, a także 
osiedlowych rytuałach, osadzonych w codzienności przestrze-
ni wspólnych: alejek, placów i skwerów, punktów usługowych, 
placówek edukacyjnych.

Ważny dla nas był subiektywny odbiór funkcjonowania osied-
li jako miejsc-dla-ludzi, przestrzeni mieszkania i spotkań, jako 
rzeczywistości, która nas otacza i kształtuje na co dzień. Dzie-
liliśmy się spostrzeżeniami na temat potencjału miejsc nieza-
gospodarowanych, opuszczonych, wspominaliśmy te, które 
zniknęły i które można zobaczyć już tylko na dawnych fotogra-
fiach. Szukaliśmy nowych zastosowań lub usprawnień istnieją-
cych obiektów, tworzyliśmy listy cudów osiedlowych.

Paulina Paga
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Współpracowaliśmy z lokalnymi placówkami edukacyjno-
-społecznymi, przyglądając się istniejącej ofercie kulturalnej. 
Proponowaliśmy nowe działania i formaty angażujące zróż-
nicowane grupy wiekowe. Dzieci pomagały nam uruchomić 
wyobraźnię podczas prac nad makietą wymarzonego osiedla 
przyszłości. Seniorzy uzupełniali naszą wiedzę na temat funk-
cjonowania osiedli spółdzielczych na początku ich istnienia. 
Wszyscy zadawaliśmy sobie pytania: w jaki sposób architekci 
chcieli zachęcić lokatorów do tego, aby przestrzenie wspól-
ne były miejscem do integracji, rzeczywistością kształtowaną 
wciąż na nowo przy aktywnym udziale mieszkańców i co mo-
żemy zrobić dziś, abyśmy żyli w przyjaznym otoczeniu, którego 
poczujemy się integralną częścią.

Narzędzia
W naszych działaniach – tak we wspólnym projekcie Lokato-
rzy, jak i poza nim – łączy nas przekonanie, że kultura jest na-
rzędziem zmiany społecznej. Lubimy inicjatywy, które powsta-
ją z udziałem mieszkańców przy poszanowaniu różnorodnych 
perspektyw.

Łączymy historie mówione i szeroko rozumiane akcje z obsza-
ru sztuki w przestrzeniach publicznych. Inicjujemy wydarze-
nia w nurcie site-specific, które w nieinwazyjny sposób wpisują 
się w lokalne konteksty, dbając przy tym, aby potrzeby i wola 
mieszkańców znajdowały się na pierwszym planie. Zaprasza-
my do współpracy artystów, którzy dzielą się wiedzą i umiejęt-
nościami z adresatami działań. Inicjatywy twórcze mają przede 
wszystkim pomagać mieszkańcom w wyrażaniu własnych opi-
nii na temat otaczającej ich rzeczywistości i zabieraniu głosu 
w istotnych lokalnych kwestiach.

Badania
Wybraliśmy metody badawczo-animacyjne, ułatwiające diag-
nozowanie potrzeb lokalnej społeczności w kontekście ofer-
ty społeczno-kulturalnej. Badania miały charakter praktyczny.

Były to między innymi:

drzewo marzeń i drzewo frustracji
Podczas wydarzenia zaprosiliśmy mieszkańców do krót-
kiej, spontanicznej wypowiedzi na temat potrzeb związa-
nych z najbliższym otoczeniem (przestrzenią publiczną w ra-
mach osiedla). Przygotowaliśmy dwa punkty: drzewo marzeń 
i drzewo frustracji, na których uczestnicy badania podzielili 
się swoimi refleksjami związanymi z funkcjonowaniem osied-
la. Badanie wymagało aktywnego udziału animatorek, które 
tłumaczyły zasady, rozdawały kartoniki, zachęcały do udziele-
nia odpowiedzi, czasami pomagały w ich wypełnianiu (osobom 
starszym czy dzieciom), a także zadawały pytania pomocnicze 
i odpowiadały na wątpliwości respondentów. 

głosowanie sznurkowe
Przy okazji dużego wydarzenia Motyla Noga zadawaliśmy 
uczestnikom proste pytania związane z preferowanymi przez 
mieszkańców formami spędzania czasu wolnego. Grupa ani-
matorów przygotowała zestaw propozycji z możliwością do-
pisywania ulubionych zajęć przez mieszkańców. Uczestnicy po 
krótkim wprowadzeniu oddawali głosy na odpowiadające ich 
potrzebom zajęcia. Największą popularnością cieszyły się:
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 » uprawa działeczki pod miastem;

 » czytanie;

 » odsypianie, wylegiwanie się przy serialu;

 » długie spacery z psem;

 » rower, rolki;

 » spędzanie czasu z dzieckiem na osiedlu;

 » spacer z pomocnikiem;

 » zorganizowane projekcje filmowe;

 » uprawianie rekreacyjne sportu: siłownia, rower, bieganie, 
spacer z kijkami;

 » obserwowanie przyrody;

 » bawienie się na placu zabaw.

 

skrzynka wspomnień
Skrzynka była elementem wykorzystywanym podczas wszyst-
kich wydarzeń realizowanych w przestrzeni osiedla. Badanie 
zakładało aktywny udział animatorów, wprowadzających re-
spondentów w temat badania, tłumaczących zasady i służą-
cych pomocą w wypełnianiu kartoników. Tematem były wspo-
mnienia związane z szeroko rozumianą historią osiedla (sferą 
prywatną i publiczną). Dodatkowym wątkiem podejmowanym 
w tej części badania było rozumienie pojęcia spółdzielczości 
w kontekście funkcjonowania osiedla.

mapowanie osiedla postulatami mieszkańców
Badanie realizowane przy okazji wydarzeń w przestrzeni pub-
licznej. Wykorzystana była grafika – przerys mapy, która wisi 
w jednym z często odwiedzanych punktów osiedla i jest po-
wszechnie znana mieszkańcom. Widać na niej poszczególne 
budynki, drogi, ścieżki, place zabaw. Na spotkaniu promocyj-
no-informacyjnym zaprosiliśmy mieszkańców do opowiadania 
o swoich miejscach i oznaczania ich na mapie. Aby wzbudzić 
zainteresowanie mieszkańców i zachęcić ich do współpracy 
przygotowaliśmy tymczasową galerię fotografii. Eksponowa-
ne zdjęcia przypominały zarówno historię osiedla, etapy jego 
powstawania i funkcjonowania, a także współczesne obiek-
ty charakterystyczne dla osiedli projektowanych przez Zofię 
i Oskara Hansen. Opisywane działania ułatwiły nawiązanie i po-
głębienie relacji między animatorami i mieszkańcami, a prze-
de wszystkim pomogły zdobyć wiedzę dotyczącą przestrzeni 
osiedlowych, które zdaniem mieszkańców wymagają zmiany, 
a także potencjalnych działań rewitalizacyjnych. Zapropono-
wana metoda pozwoliła lepiej poznać lokalną społeczność, jej 
tożsamość, ważne dla niej miejsca, a także zasoby jakim ona 
dysponuje. 

Zajęcia
W ramach projektu prowadziliśmy regularne zajęcia z grupa-
mi stałymi. W Lublinie uczestnikami były dzieci i młodzież gim-
nazjalna, w Warszawie początkowo harcerze, będący miesz-
kańcami Przyczółka, później seniorzy. Wspólnie odkrywaliśmy 
potencjał i historie obydwu miejsc i za pomocą inderdyscypli-
narnych narzędzi dowiadywaliśmy się, co na temat osiedli my-
ślą ich mieszkańcy i użytkownicy.
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Warsztaty
W ramach organizowanych warsztatów zaproponowaliśmy 
mieszkańcom różnorodne aktywności z obszaru kultury, w ra-
mach których można było poznać nowe techniki i umiejętno-
ści dla wyrażania swoich opinii, opowiadania własnych historii, 
dzielenia się osobistą perspektywą, snucia marzeń i wzajem-
nego poznawania się. Promowaliśmy potencjał lokalnych ar-
tystów oraz stwarzaliśmy sytuacje wzajemnej stymulacji i wy-
miany poglądów między Lublinem i Warszawą, a także między 
osobami prowadzącymi, a uczestnikami.

W każdej lokalizacji przedstawiliśmy mieszkańcom ofertę au-
torskich zajęć nawiązujących do architektury, z których mo-
gli wybrać przynajmniej trzy rodzaje warsztatów. Działania te 
były szczególnie ukierunkowane na zachowanie indywidualne-
go przekazu każdego z uczestników. 

Dizajn  – Tworzenie Społecznej Architektury Wiosennej
Połączyliśmy przeprowadzanie warsztatów z wydarzeniem 
Motyla Noga, odbywającym się na terenie Przedszkola In-
tegracyjnego nr 39 i centralnym placu zabaw na osiedlu im. 
J. Słowackiego w Lublinie. Pierwsze spotkanie było poświęco-
ne wybraniu priorytetowych przestrzeni do zagospodarowa-
nia, zebrania pomysłów i ustalenia wspólnych koncepcji. Oka-
zało się, że rodzicom pociech w wieku przedszkolnym brakuje 
oferty, w ramach której mogliby rozwijać się twórczo wraz ze 
swoimi maluchami. Pojawił się pomysł połączenia warszta-
tów miejskiego ogrodnictwa z budowaniem domków dla mo-
tyli. W pierwszym etapie działań rodzice przygotowali grunt 
pod sadzonki (rośliny wabiące motyle) i zaproponowali szereg 

atrakcji towarzyszących, jak „tymczasowa siłownia – plac za-
baw dla maluchów”. Od animatorów kultury wypłynęła propo-
zycja stworzenia tymczasowej kawiarni z palet na placu cen-
tralnym i spotkań przy grach planszowych. Całość uzupełniły 
warsztaty komiksowe, podczas których uczestnicy wykonali 
nietuzinkową dokumentację wydarzenia.

Budowanie Osiedla Przyszłości z Recyklingu
Warsztat został zrealizowany w Warszawie i w Lublinie. Pod-
stawowym materiałem były kartonowe pudełka i wielkofor-
matowe mapy osiedli (drukowane na piance w Warszawie, 
wyrysowywane kredą w Lublinie). W ramach zajęć uczestnicy 
poznali podstawowe bryły i mieli za zadanie je połączyć w taki 
sposób, by realizowały w układzie przestrzennym formę ot-
wartą i formę zamkniętą. Następnie konstruowali własne ar-
chitwory. Inspiracją do pracy była prezentacja podstawowych 
założeń modernizmu w architekturze i teorii Formy Otwartej. 
Próbowaliśmy w podgrupach zobrazować przez ustawienie 
kartonów, jak rozumiemy pojęcia: komunikacja, elastyczność, 
demokracja, decentralizacja, spółdzielnia oraz binarne hasła: 
posiadanie-poznawanie, dominowanie-partnerstwo, niezmien-
ność-przekształcalność. Rozwijaliśmy listy miejsc, które najbar-
dziej lubimy na osiedlu oraz zastanawialiśmy się, czego bra-
kuje w jego przestrzeni. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie 
funkcje mogą pełnić nasze bryły przyszłości, zarówno pojedyn-
czo, jak i w połączeniu z całym zespołem budynków.

Muzeum Wspomnień Techniką Reportażu Dźwiękowego 
Zajęcia przeznaczone były głównie dla młodzieży w wie-
ku szkolnym i studentów, którzy w swojej pracy angażowali 
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dziadków, sąsiadów oraz pracowników placówek kulturalno-
-społecznych i zakładów usługowych, pytając o ich wspomnie-
nia. W trakcie spotkań uczestnicy opanowali podstawy prze-
prowadzania wywiadów (opracowali listę dobrych rad jak 
postępować, a czego unikać) i obsługę potrzebnego do tego 
sprzętu. Mieli również szansę zostać opowiadaczami, dobie-
rając się w pary i opowiadając o pierwszych wspomnieniach 
związanych z życiem na osiedlu, a inspirowały ich karty Dixit. 
Odbiorcy warsztatów tworzyli proste kwestionariusze wywia-
dów i wzajemnie testowali trudne sytuacje. Następnie uczyli 
się obróbki przyniesionego materiału, przetworzyli go w krót-
kie formy audio, z których skonstruowali pozbawione fabuły, 
dźwiękowe odsłony osiedla. 

Osiedlowy Mural
Warsztaty przeznaczone były głównie dla dwóch grup: dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie oraz dla młodzieży 
przebywającej na osiedlu. Pierwszy dzień zajęć był częścią wy-
darzenia Gra w Osiedle i polegał na nauce wycinania i two-
rzenia szablonów z tekturowych materiałów, a także odbijania 
ich podczas pracy zespołowej. Drugiego dnia realizowany był 
projekt muralu, stworzonego wspólnie z Administracją i Radą 
Mieszkańców Osiedla z okazji pięćdziesięciolecia osiedla. 

Granie Architektury
Warsztat był częścią wydarzenia Gra w Osiedle i miał dwie od-
słony. Uczestnicy rozpoczynający grę mieli za zadanie „uwię-
zić” dźwięki osiedla w telefonie komórkowym , a po przejściu 
wszystkich punktów gry, odnaleźć amfiteatr i „uwolnić” je 
przy pomocy animatorów i artystów. W przestrzeni amfiteatru 

najmłodsi uczestnicy uczyli się konstruować własne instrumen-
ty z materiałów z recyklingu, opanowywali podstawy tworze-
nia utworów dźwiękowych, które inspirowane były miejscem 
ich powstania, a na koniec zagrali wspólny koncert finałowy. 
Po nim nastąpiło „uwolnienie” zremiksowanych przez arty-
stę dźwięków, które wcześniej zostały pobrane od wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w akcji. W ten sposób amfiteatr 
znów stał się miejscem, gdzie mieszkańcy wspólnie spędzają 
czas i współtworzą wydarzenia kulturalne.

Akcje finałowe 
Wydarzeniami wieńczącymi cały projekt były Gra w Osiedle 
w Lublinie i Subiektywne zwiedzanie w Warszawie. Wspo-
mniane formaty stwarzają możliwość przygotowania wspól-
nego wydarzenia, w sytuacji znacznej różnicy poglądów, od-
miennych preferencjach estetycznych i potrzebie odrębności 
twórców. 

 

Kryteria, według których powstawały 
wydarzenia finałowe: 
Preferowaliśmy:

 » aktywności mające promować i wzmacniać potencjał miesz-
kańców, wykorzystujące ich zdolności i predyspozycje, rów-
nież te, które nie są powszechnie kojarzone z działaniami 
kulturalnymi;
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 » działalności w pełni wpisujące się w infrastrukturę osiedla 
oraz jej społeczne i kulturowe konteksty;

 » wydarzenia i akcje, które są łatwe do odtworzenia lub za-
inicjowania ponownie przez mieszkańców lub istniejące 
w przestrzeni osiedli placówki (kluby, świetlice, biblioteki); 

 » działania angażujące mieszkańców z różnych grup wieko-
wych.

Każde działanie było konsultowane lub wypracowane wspól-
nie z mieszkańcami.

Liczymy, że dotychczasowa wspólna praca nad przygotowa-
niem wydarzeń, będzie zachętą do dalszych rozmów o osied-
lowej ofercie społeczno -kulturalnej, której twórcami i odbior-
cami mogliby stać się mieszkańcy.

Dokumentacja filmowa i fotograficzna wydarzeń finałowych 
oraz warsztatów zrealizowanych w ramach projektu jest do-
stępna na stronie www.praktycy.org/lokatorzy w zakładce do 
pobrania.

 

Konteksty
Nie jesteśmy odosobnieni w działaniach i zdajemy sobie z tego 
sprawę. Mamy peryskopy zwiadowcze wystawione na ciekawe 
praktyki w dzielnicach-sypialniach z innych miast. Stworzyli-
śmy profil na facebooku – lokatorzy.eu, który służy do wymia-
ny informacji o bieżących wydarzeniach z życia osiedla, a także 
śledzenia informacji o analogicznych realizacjach na blokowi-
skach w Polsce oraz w krajach dawnego bloku wschodniego. 

Poprosiliśmy Bartka Wieczorka, mieszkańca i aktywistę z war-
szawskiego Bródna, aby podzielił się praktykami działań ar-
tystycznych, angażujących społeczności lokalne oraz akcji są-
siedzkich, mających na celu integrację mieszkańców bloków 
z wielkiej płyty. Jego tekst Warszawskie Bródno – budzenie się 
blokowiska, mówi o tym, jak kolejne interwencje artystyczne 
pobudziły mieszkańców do „przejmowania sterów” i propono-
wania własnych działań sąsiedzkich w małej skali – początkowo 
jednego bloku czy klatki schodowej. Przedstawia on szeroką 
gamę inicjatyw adresowanych do grup zróżnicowanych spo-
łecznie i tożsamościowo. Bartek – omawiając procesy zmian 
na Bródnie – próbuje uchwycić możliwości sprawcze miesz-
kańców wobec instytucji, jaką jest współczesna spółdziel-
nia mieszkaniowa. Sprawdza też, co się zachowało z założeń 
przedwojennych spółdzielców w okresie gierkowskiej dekady, 
kiedy powstawały bloki, jakie skutki miały procesy transforma-
cyjne dla mieszkańców Bródna i jakie są perspektywy dla zaist-
nienia obywatelskiego Targówka współcześnie.

Na łamach publikacji znajdziecie także tekst naszych znajo-
mych z wileńskiej dzielnicy Karoliniškės – Indrė Ruseckaite 
i Mindaugasa Reklaitisa. Dzielnica, podobnie jak wspomniane 
Bródno czy Przyczółek Grochowski jeszcze w latach 90., cieszy-
ła się złą sławą. Negatywne odczucia mieszkańców, związane 
z miejscem zamieszkania, potęgowało kontrastowe sąsiedz-
two z atrakcyjną dzielnicą, wybudowaną w tym samym okresie 
– Lazdynai. Indrė – w odróżnieniu od Bartka – nie jest „swoja”, 
nie mieszka w dzielnicy, gdzie realizowane były działania w ra-
mach K-Lab. Korzysta z pozycji osoby spoza osiedla, badacz-
ki i architektki, osoby początkowo nierozpoznawanej. Próbuje 
zobaczyć dzielnicę oczami mieszkańców i turystów oraz przy-
pomina, że zabudowa modernistyczna jest fascynującym dzie-

http://www.praktycy.org/lokatorzy
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dzictwem najnowszej historii, o którym ostatnio coraz więcej 
się dyskutuje.

Teksty Bartka oraz Indrė i Mindaugasa – naszym zdaniem – peł-
ne są inspiracji do dalszych działań na osiedlach projektowa-
nych przez Zofię i Oskara Hansenów. Przyglądamy się wpły-
wom interwencji środowisk artystycznych czy animatorów 
społecznych na wzmacnianie podmiotowości tych osiedli. Po-
dejmujemy próbę ukształtowania nowej tożsamości obywatel-
skiej, w oparciu o dobre tradycje spółdzielcze, modernistyczne 
utopie czy założenia teorii Formy Otwartej, które zostały za-
proponowane mieszkańcom przez projektantów.
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ZESPÓŁ
CZYLI CO MY TU ROBIMY?

Paulina Paga
animatorka kultury, niedyplomowana absolwentka 
kulturoznawstwa, inicjatorka i koordynatorka 
projektu

Co ja tu robię? Po co ta robota?
Inicjuję i zarażam chęcią do działania. Wobec miejsca zamiesz-
kania i ludzi, którym przecinają się tu ścieżki. Staram się stwa-
rzać przestrzeń do generowania własnych pomysłów. Do uru-
chomienia w napotkanych osobach wewnętrznego dziecka, 
które nieustannie jest ciekawe otoczenia i ma moc kreowania 
swojej rzeczywistości. Próbuję przywołać taką dziecięco-doro-
słą radość z faktu tworzenia i robienia tego wspólnie z osoba-
mi bardzo różnymi od siebie. Staram się powodować sytuacje, 
które wywołują radość z takich spotkań i sprawiają, że miesz-
kańcy czują się w większym stopniu częścią pewnej wspólno-
ty (z ang. community). Usiłuję zwiększyć poczucie sprawstwa 
wśród mieszkańców i chęci do brania odpowiedzialności za ka-
wałek otaczającej nas przestrzeni.

Rozmawiam z mieszkańcami i osobami pracującymi na oby-
dwu osiedlach i zachwycam się. Potencjałem, którym chcą 
się podzielić, historiami osiedli, opowieściami o momentach 
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ważnych oraz zupełnie codziennych – zakorzenionych w miej-
scu; w mieszkaniach, na ławeczkach, w zaułkach dwóch najbar-
dziej niesamowitych osiedli mieszkaniowych w Polsce.

Wciąż poznaję nowych ludzi i słucham opowieści o ważnych 
postaciach dla mieszkańców; osobach bliskich, którym osiedle 
podarowało wiele wspólnych wspomnień, a także charaktery-
stycznych lokalnych bohaterach, znanych głównie z widzenia, 
pojawiających w wywiadach i przywoływanych w różny sposób 
przez mieszkańców.

Zaglądam do kronik, rodzinnych albumów, próbując sobie wy-
obrazić jak powstawały i kształtowały się te miejsca. Zastana-
wiam się, co to znaczy „być ulepionym”, uformowanym przez 
dane miejsce i ludzi, którzy je zamieszkują. Jak propozycje ar-
chitektury Hansenów wpłynęły na postrzeganie świata przez 
mieszkańców? Co sprawia, że chcą oni stąd uciec albo postana-
wiają tu wracać?

Największym wyzwaniem dla mnie było…
Pogodzenie wątku „romantycznego” z przyziemnymi sytu-
acjami związanymi z administrowaniem projektem. Poczu-
cie odpowiedzialności wobec kolegów i koleżanek z zespołu, 
mieszkańców, którzy zgodzili się na współpracę i wobec gran-
todawców. Przekonywanie nieprzekonanych, że się uda i że nie 
mamy złych intencji. Budowanie zaufania. Dawanie i dbanie 
o siebie, żeby się nie wypstrykać. 

Trudne były sytuacje, w których pomimo zaangażowania na-
szej pracy, czasu i „dobrej energii” coś się nie udawało; była 
niska frekwencja na dobrych warsztatach czy ktoś próbował 
wykorzystać naszą pracę do załatwienia swoich osobistych 
interesów.

Ogromnym wyzwaniem jest bycie świeżo upieczoną Mamą 
i równocześnie Matką Chrzestną Projektu. Proporcjonalne 
dzielenie miłości i czasu pomiędzy moją rodziną i dzieckiem 
projektowym. Wyzwanie stanowiła także płynna i zmieniają-
ca się rzeczywistość projektu związana z sytuacjami życiowymi 
uczestników i jego współtwórców. Trudne było dla mnie ob-
cowanie z formalnościami wobec wypadków losowych osób 
zaangażowanych w realizację projektu. Osadzanie w doku-
mentach działań, które nierzadko odbiegały od początkowych 
ustaleń.

Co z tego mam?
Fajną pracę, która pozwala zainteresowania zamienić w za-
wód. Możliwość dzielenia się swoimi kompetencjami w formie 
przynoszącej realny pożytek dla najbliższej okolicy. Przywilej 
zapraszania do współpracy ludzi, których lubię i podziwiam. 
Możliwość uzupełniania się i uczenia nawzajem. 

Co jest ważne?
To, że w zespole wszyscy lubimy to, co robimy i dzięki temu 
staramy się pracować jak najlepiej. To, że trafiliśmy na siebie 
i że lubimy ze sobą spędzać czas. Spotkania z mieszkańcami. 
Te krótkie i przelotne, ale emanujące życzliwością oraz te dłu-
gie rozmowy, od których ciarki biegają na czubkach palców 
w butach. 

Ważne są dla mnie małe zmiany. Takie jak ta, że dzieci z przed-
szkola opiekują się zbudowanymi wspólnie domkami dla mo-
tyli i cały czas coś ciekawego się wokół nich dzieje oraz te, któ-
re się dzieją w nas, pod wpływem projektowych spotkań: to, 
że pani, która podczas pierwszej rozmowy krzyczała na mnie 
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przez telefon, stała się naszą sojuszniczką i nieformalną am-
basadorką Lokatorskich działań. To, że administracja osied-
la i lokalni aktywiści postanowili rozmawiać. Każde zielone 
światło, które dostaliśmy z przyzwoleniem na wspólną przy-
godę w miejscu wcześniejszych wątpliwości. To, że wspólnie 
nazwaliśmy kilka ważnych i trudnych kwestii dla mieszkańców 
czy administracji osiedli, zrozumieliśmy trochę więcej i zoba-
czyliśmy się trochę bardziej. Ważne jest dla mnie to, że mamy 
ochotę kontynuować tę wspólną przygodę pod hasłem Loka-
torzy w 2015 roku. 

Alicja Kawka
animatorka społeczna, działaczka, z wykształcenia 
kulturoznawczyni; współtwórczyni projektu, za-
angażowana na wszystkich szczeblach, wszędzie 
wściubiała nosa

Co ja tu robię?
Niedaleko mieszkam od zawsze. Wkroczyliśmy na osiedle Sło-
wackiego, które jest obok osiedla Mickiewicza, gdzie się uro-
dziłam, które z kolei jest obok osiedla Konopnickiej, gdzie 
zapuszczam korzenie. W każdym razie w tej czasowo-prze-
strzennej układance jestem u siebie. I zostaję – chociaż trudno 
patrzeć daleko w przyszłość.

Co ja tutaj robię? Chodzę na gofry do Pani Irenki, robię zdjęcia 
balkonom i dzieciom na placach zabaw, chociaż nieraz muszę 
się z tego tłumaczyć. Zagaduję obcych ludzi na ulicy, żeby na-
wiązać z nimi relacje i posłuchać historii. Spotykam się z dzieć-

mi, również w szkole, wtedy zadajemy sobie pytania o miejsce, 
w którym żyjemy i poznajemy rozsławione osiedle Słowackie-
go. Staram się to wszystko łączyć, wsłuchiwać się w opowieści 
i budować ducha wspólnej przestrzeni – osiedla.

 

Po co ta robota?
Żeby poznać ludzi i ich potrzeby, żeby zobaczyć co ich uwiera, 
a z czego są dumni.

Żeby ożywić miejsca, które zatraciły swoje pierwotne funkcje.

Żeby dowiedzieć się jakimi uczuciami darzą mieszkańcy i miesz-
kanki Formę Otwartą.

Żeby porównać teorię z praktyką.

Żeby zainicjować wspólne sprawy.

Żeby wyjść z tego mądrzejszą.

Żeby wzbudzić chęci i zmniejszyć „niedasizm”.

Co jest ważne?
Ważne w Lokatorach jest spojrzenie na osiedle wielowątko-
wo, na różnych płaszczyznach. Osiedle Słowackiego zaprojek-
towane przez małżeństwo Hansenów wzbudza często skrajne 
emocje. Ja patrzę na osiedle jak na żywy organizm, złożony 
z wielu komórek o różnej strukturze, z własną barierą ochron-
ną. Zatem ważne jest, żeby nikogo nie pominąć, uwzględ-
nić uwarunkowania historyczne oraz ludzi, którzy mają różne 
motywacje.

Z pewnością nie zawsze nam się to udaje, nie jest to łatwe. 
Niekiedy sami przełamujemy własne bariery i ścieramy zęby 
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na osiedlu Słowackiego. Są to przymiarki. Drobne, ale w na-
szym odczuciu ważne działania – rozmowy, pytania o potrze-
by, wpływanie na rzeczywistość, wspólne odkrywanie historii. 
Ważne, że nie zamierzamy kończyć. 

Z kącika porad
Warto wyćwiczyć techniki obserwacyjne, nie wchodzić z buta-
mi, zapytać o oczekiwania, podjąć rozmowę i tworzyć komuni-
kacyjne mosty, zapraszać i nie obrażać się.

Iwona Mariańska-Księżniak
sociolożka, praktyczka kultury, współtwórczyni 
projektu

Co ja tu robię?
Historia zaczęła się od kilku kolejnych zagubień. Spóźniona, 
w pośpiechu przebiegałam przez dziwne, malutkie osiedle 
śpiesząc się na zajęcia w akademiku przy ul. Zana. Ilekroć wpa-
dałam na pomysł żeby pójść inną, krótszą drogą, trafiałam na 
zaskakująco kolorowe prześwity, wijące się dziwnie długo wę-
żowce i znowu gubiłam się w pozornie znanej i przecież niedu-
żej przestrzeni.

Po kilku latach znowu znalazłam się w tej okolicy. Regularnie, 
ale w towarzystwie małej dziewczynki i już świadomie gubiłam 
się w tej przestrzeni, poszukując przedziwnych i zupełnie nie-
podobnych do innych placów zabaw. Ani ładnych, ani koloro-
wych i oczywiście zupełnie nieodpowiadających dzisiejszym 

standardom wyznaczanym miejscom tego rodzaju. Mimo to 
bardzo pociągających, inspirujących zarówno dla ciekawych 
świata maluchów jak i całkiem dorosłych, którzy wspólnie 
i z uśmiechem płyną betonową łodzią uzbrojoną w drabinkę 
i kilka schodków w zupełnie nieoczekiwanym miejscu.

Nieoczywiste materiały, niekonwencjonalne formy i wszech-
obecna zieleń to krótka charakterystyka przestrzeni, która 
mnie zaintrygowała i zmusiła do prywatnych poszukiwań od-
powiedzi na pytania: dlaczego właśnie tak, dlaczego tu i kto 
kilkadziesiąt lat wcześniej zaprojektował przestrzeń, która 
dziś pobudza moją wyobraźnię, inspiruje moje dziecko, pozwa-
la nie nudzić się w drodze na targ po warzywa.

I to był chyba prawdziwy powód mojej obecności w grupie Lo-
katorów. Szansa dotknięcia istoty tej przestrzeni, zmierzenia 
się z utopijnym pomysłem, który mnie zachwycił.

Największym wyzwaniem dla mnie było....
Konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością. Będąc użytkowni-
kiem przestrzeni publicznej osiedla, nie miałam pojęcia z jakimi 
problemami borykają się mieszkańcy usytuowanych tam blo-
ków. Kolejne spotkania i rozmowy budziły we mnie sprzeciw, 
niekiedy nawet irytację dla ich krytycznych uwag wygłasza-
nych w kontekście projektu małżeństwa Hansenów. Często po-
wtarzane zarzuty dotyczące metraży, niefunkcjonalnych roz-
kładów mieszkań a także niska jakość techniczna budynków, 
wpływały na moje postrzeganie tej realizacji. I tak powoli, pod 
dużym wpływem mieszkańców, z którymi miałam okazje roz-
mawiać, wypracowywałam nowy sposób postrzegania osiedla. 
Bogatsza o ich doświadczenia oraz własne spostrzeżenia pły-
nące z codziennej pracy na osiedlu, a także nowe konteksty 
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wykreowane przez nas w ramach działań Lokatorskich, stwo-
rzyłam kolejny schemat postrzegania tej przestrzeni, rozumie-
nia jej funkcji i przede wszystkim uniwersalności rozwiązań za-
proponowanych przed pięćdziesięciu laty przez Hansenów.

Co z tego mam?
Szansę na spotkanie, na tym etapie życia – głównie w sensie 
zawodowym. Działając z grupą entuzjastów, poszukujących 
w przestrzeni społecznej pretekstów do działań na rzecz do-
bra wspólnego. Konfrontujących się z rzeczywistością społecz-
ną, podejmujących próby integracji różnych środowisk kreując 
sytuacje sprzyjające aktywności tego rodzaju.

Rafał Lis
historyk sztuki, wolontariusz, chodząca bibliografia 
osiedla Słowackiego

Co ja tu robię?
Do projektu dołączyłem w momencie, w którym przygotowy-
wałem pracę licencjacką o osiedlu im. Juliusza Słowackiego. 
W momencie aplikowania do projektu, wydawało mi się, że nie 
ma lepszej drogi do zrozumienia osiedla i jego historii. Dziś je-
stem pewien, że bez kilkumiesięcznej pracy na tym szczegól-
nym osiedlu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, moja praca 
dyplomowa wyglądałaby zupełnie inaczej.

Konfrontowanie tego, co napisano o osiedlu z tym, jak się 

je samemu odbiera, było bardzo ciekawe. Jeśli jednego dnia 
przeczytałem w książkach i artykułach zdanie o tym, jak się 
żyje na osiedlu, to przy następnym spotkaniu z mieszkańcami 
poznawałem kogoś, kto z całą stanowczością przeczył temu, co 
książka podawała za pewne. Pewnego czerwcowego popołu-
dnia spędziliśmy grupą Lokatorską kilka godzin w przestrzeni 
zaprojektowanej przez Hansenów. Tego dnia długo rozmawia-
łem z małżeństwem, które życzliwie odnosiło się do architek-
tów i ciepło mówiło o tym, jak się żyje w bloku przy ulicy Bal-
ladyny. Warto wspomnieć, że kilka dni wcześniej w lubelskiej 
prasie pojawił się artykuł pełen negatywnych komentarzy i na-
rzekań na to, jak koszmarnie żyje się na Hansenowskim osiedlu.

Oczywiście, opinii o osiedlu jest niemal tyle, ilu jest jego miesz-
kańców. Może nawet dominują głosy negatywne... Ale to właś-
nie wsłuchiwanie się w dużą ilość bardzo zróżnicowanych nar-
racji o osiedlu było i jest dla mnie najciekawszym elementem 
pracy przy tym projekcie.

Co jest ważne?
Dla mnie ważne jest to, co o osiedlu i życiu w nim mówili i mó-
wią sami mieszkańcy. Bardzo istotnym wydaje mi się dopusz-
czenie do dyskusji ich głosu i opinii o osiedlu Słowackiego, jego 
historii i architektach. Do tej pory dyskusja ta zdawała się być 
zdominowana przez różnego rodzaju specjalistów: architek-
tów, historyków sztuki i innych, którzy z powodzeniem mówili 
i mówią, jakie osiedle jest, a jakim nie jest, jak się na nim żyje 
i (najczęściej) dlaczego źle. Niektórzy z nich zdają się zapomi-
nać, że osiedle to nie tylko architektura czy plan urbanistyczny 
i zdają się nie zauważać, że te kilkanaście ciekawych w formie 
bloków jest zamieszkanych przez kilka tysięcy (nie mniej cieka-
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wych!) ludzi. Moim zdaniem, to mieszkańcy i lokatorzy osiedla 
Słowackiego i Przyczółka Grochowskiego są specjalistami od 
Hansenowskiego osiedla i Hansenowskich teorii urbanistycz-
no-architektonicznych. Oni wydają mi się być... praktykami For-
my Otwartej i to oni wiedzą, jak forma osiedla oraz stojąca za 
nią teoria mogą wpływać na ludzi. Wiedzą, jak (i czy) wpłynęła 
na nich. A ich doświadczenia nie dają się sprowadzić do skraj-
nych postaw, które chętnie opisywane są przez wielu autorów 
oraz idealnie wpasowują się w akademickie (i nie tylko) narra-
cje o osiedlu Słowackiego czy Przyczółku Grochowskim.

Czym dla mnie jest osiedle im. Słowackiego?
Moje pierwsze wspomnienia z osiedla Słowackiego to migaw-
ki z wizyt z mamą na targu przy ulicy Wileńskiej 21. Podczas 
jednej z nich zerwała się burza. Schowany przed deszczem, ob-
serwowałem niebo z piorunami nad blokami ze „śmiesznymi 
balkonami”. Miałem wtedy mniej niż osiem lat. Mniej więcej 
w tym samym czasie na osiedlu rozpętała się wrzawa dotyczą-
ca burzenia Młodzieżowego Domu Kultury i zastąpienia go bu-
dynkiem kościoła.

W kilkanaście lat osiedle znacząco się zmieniło. MDK zniknął, 
w centrum osiedla stoi kościół (nie czas na dyskusję nad jego 
miejscem i formą), postawiono patronowi osiedla pomnik (tu 
również zasłona milczenia), rozbudowano budynki na terenie 
wspomnianego targu. Nieświadomy tego, zacząłem studiować 
historię sztuki, a „śmieszne balkony” zaczęły intrygować.

I właśnie niesamowita moc intrygowania, przyciągania uwagi, 
którą posiada osiedle im. Juliusza Słowackiego dominuje, kie-
dy myślę o nim i o „śmieszności balkonów”. Dziś Hansenowskie 
osiedle jawi mi się jako jedno z najbardziej interesujących 

miejsc Lublina. Jego ciekawa forma i nieciekawy momentami 
stan techniczny, fascynująca historia i stojąca za tym wszyst-
kim idea wzbudzają ciekawość nie tylko przechodniów. Są 
punktem wyjścia dla wielu akcji artystycznych, z epizodami 
z Lubelskich Spotkań Plastycznych czy festiwalu Open City/
Otwarte Miasto na czele. Dodatkowo, Hansenowska realiza-
cja i to, co się z nią stało, stanowią przyczynek do podejmo-
wania wielu ważnych i bardzo frapujących tematów z zakresu 
historii sztuki i architektury, podejścia do dziedzictwa okresu 
PRLu czy historii i aktualnego stanu spółdzielczości (nie tylko 
mieszkaniowej).

Osiedle Słowackiego zdaje się prowokować do działania, stwa-
rzać okazję do ciekawych spotkań i realizacji. Zdaje się, że tę 
szansę wykorzystujemy, współtworząc z mieszkańcami pro-
jekt Lokatorzy w 2014 roku i planując nasze dalsze działania.

Pani, co od 30 lat handluje 
bylinami na Wileńskiej
Mówiła, że targ powstał wtedy, 
kiedy osiedle. Jej najstarszym 
wspomnieniem jest takie miej-
sce, tam gdzie teraz jest budka 
z pieczywem, był kiedyś 1,5m dół, 
w którym bawiły się dzieci.

Pani z Uniwersytetu III 
wieku
Pamięta sadzenie drzew w czynie 
społecznym.

Pamięta wiejską chatkę przy Głę-
bokiej, z której długo nie mogli 
wysiedlić mieszkańców.
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OSIEDLE  
IM. JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO 
W LUBLINIE

NARRACJE MIESZKAŃCÓW

Fragmenty wypowiedzi mieszkańców pochodzą z wywiadów, 
przeprowadzonych przez Paulinę Pagę w ramach stypendium, 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin. 

Całość jest dostępna online w formie Audioteki Osiedlowej na 
https://soundcloud.com/lokatorzy-1

Mieszkanka
Zapisaliśmy się do spółdzielni [Lubelskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej]. Czekając na upragnione mieszkanie, wyśniło mi 
się, gdzie będziemy mieszkać! Osiedle Mickiewicza było. Dwu-
pasmówka na alei PKWN była tylko do ulicy Wileńskiej, a dalej 

https://soundcloud.com/lokatorzy-1
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w kierunku Warszawy – tylko jeden pas. Na środku stała chału-
pa, a jezdnia była budowana dopiero później. I śniło mi się, że 
na górce tam, gdzie jeszcze nie było nic, dostaniemy mieszka-
nie. Jak to opowiedziałam mamie i mężowi, to się tylko zaśmia-
li. Potem zaczęto budować osiedle Słowackiego.

No i  n i e s t e t y dostaliśmy tutaj mieszkanie…

Mieszkaniec
Jeżeli chodzi o moje zamieszkanie na osiedlu Słowackiego, 
zapisałem się [do spółdzielni] w 1959 roku i oczekiwałem na 
mieszkanie sześć lat. Na początku 1966 roku dostałem miesz-
kanie. Zaraz na początku ulicy Balladyny. Od tamtej pory je-
stem mieszkańcem osiedla. Wtedy to jeszcze panował tutaj, że 
tak powiem, bałagan. Szczególnie jeśli chodzi o odcinki piesze. 
Nie do każdego bloku można było dojść przy suchych butach, 
tylko trzeba było jeszcze po błocie iść. Z biegiem czasu wszyst-
ko się poprawiało.

Mieszkanka
Miałam już dość stancji. Skończyliśmy z mężem studia i od razu 
urodziłam dziecko. Wtedy ostatnia gospodyni powiedziała, że 
z dzieckiem nie mogę u niej mieszkać. W związku z tym musia-
łam oddać mamusi syna i zaczęłam walczyć o własne miesz-
kanie. Osobiście poszłam do założyciela LSM, Stanisława Ku-
kuryki. To był bardzo przyjazny człowiek. Zrozumiał mnie 
i na mieszkanie czekałam tylko dwa lata. Jak na owe czasy, tj. 
lata 60., to było bardzo krótko. Dostałam swoje mieszkanie. 

Brałam, co mi dali, nie patrząc na nic i nie mając doświadczenia 
jako gospodyni prowadząca dom, życie towarzyskie i rodzinne.

Przedstawicielka Rady Osiedla  
im. Słowackiego
Mieszkam na osiedlu od 1967 roku. Było to moje pierwsze 
mieszkanie, bo jako studentka niestety na stancjach miesz-
kałam. Tak że, jak otrzymałam przydział mieszkania, to by-
łam szczęśliwa. Nie miałam pojęcia, jak się będzie tu mieszka-
ło. Przyjazne było bardzo to środowisko. Bezpieczne osiedle. 
Mogłam spokojnie dziecko wypuścić na plac zabaw i wiedzia-
łam, że nie było tu ani ruchu kołowego, ani jakichś niebez-
pieczeństw. Naprawdę, w pierwszych latach było cudownie. 
Później dopiero dostrzegłam mankamenty ciemnej kuchni. 
Niestety, jako studentka po przeżyciach na stancjach, na po-
czątku na to nie zwróciłam uwagi. Przecież nie prowadziłam 
nigdy kuchni, tylko byłam kątem na stancji. Dopiero później 
odczułam... tragizm wręcz. Te wszystkie opary, zapachy i tak 
dalej leciały na mieszkanie całe. I w dalszym ciągu tak jest. Ale 
trudno! Dostałam mieszkanie i to było moje szczęście.

Mieszkaniec, Szewc
Od czterdziestu lat mieszkam na tym osiedlu. Praktycznie od 
momentu jego powstania. Dzisiaj powszechne są głosy krytyki 
dotyczące naszego osiedla. Uważam, że jest to dość słuszne. 
Ale jak przypominam sobie moment, kiedy z żoną otrzymali-
śmy mieszkanie i urodziła się nam pierwsza córeczka, to – jak 
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się mówi – jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali. Było to wiel-
kie szczęście rodzinne. Tym bardziej, że przed otrzymaniem 
mieszkania, zajmowaliśmy pięć stancji a jako ostatnie miejsce 
u rodziców, za szafą, kątem. Mieliśmy skandaliczne warunki 
pierwszych lat wspólnego życia małżeńskiego. Jak dostaliśmy 
mieszkanie, adaptacja osiedla była trudna. Duża część zago-
spodarowania otoczenia posesji i bloków opierała się na czy-
nach społecznych. To nie było nakazane. Po prostu wracało 
się z pracy, nawet bez obiadu, na hasło lokalnej społeczności 
próbowaliśmy z połamanymi łopatami wyrównać teren. Wyta-
czaliśmy ścieżki. Ciągle były kłopoty z dużym sprzętem, ze spy-
chaczami na przykład. Więc myśmy po prostu [ręcznie] równali 
teren po wykopach, po przerzuceniach ziemi spod fundamen-
tów... Tak było. Łopata załatwiała sprawę wyrównania tego te-
renu. A jak było wiele łopat, to dość szybko się to odbywało.

Członkini Rady Osiedla im. Słowackiego
Z materiałów do kroniki wyczytałam, i wiem, że na osiedlu było 
mnóstwo klubów: kobiet, filmowy, fotograficzny, kółka zainte-
resowań. Tam gdzie teraz stoi kościół, był dom kultury, który 
miał bardzo bogaty repertuar. Były tam kursy tańca, kursy mu-
zyczne. Naprawdę, tam młodzież się skupiała. Służyło to zago-
spodarowaniu czasu dzieciom i dorastającej młodzieży.

Członkini Rady Osiedla im. Słowackiego
Jestem w tej chwili przy pisaniu kroniki tego osiedla razem 
z koleżanką, więc wiem ze źródeł, protokołów różnych, że tutaj 

było prowadzone bardzo aktywne życie społeczne. Pierwsze 
komitety mieszkańców miały ponad dziewięćdziesięciu człon-
ków. Tak się ludzie garnęli do pracy społecznej. Wiele prac wy-
konali w czynie społecznym, po godzinach pracy. Przecież to 
było stosunkowo młode osiedle, biorąc pod uwagę wiek tych, 
którzy tu zamieszali. Myśmy mieli po dwadzieścia, dwadzieścia 
kilka lat. Własnym kosztem budowaliśmy to osiedle. W sensie 
infrastruktury i w sensie życia towarzyskiego, życia społecz-
nego. Powstawało mnóstwo klubów zainteresowań. Kluby ko-
biet, klub harcerski, filmowy. Wiem, że ludzie garnęli się do 
pracy.

Przedstawiciel Rady Osiedla  
im. Słowackiego
Czyny społeczne... Trzeba przyznać, że ludzie chętnie dokony-
wali czynów społecznych. Pamiętam, że jak się zbliżała pora, to 
wszyscy brali różnego rodzaju szpadle, grabie. Rada Osiedla to 
wszystko organizowała, a chętnych wychodziło bardzo dużo. 
To się działo przy „swoim odcinku” – przy swoich blokach. Inne 
bloki organizowały swoje prace. Przy jednym bloku było około 
dwudziestu, trzydziestu osób. Ja sam sadziłem drzewa w swo-
im czasie. Tylko, że teraz (śmiech) ludzie żądają, żeby się ich jak 
najszybciej pozbyć. U nas na osiedlu już dużo zlikwidowano to-
pól. Dlatego, że one nie dają wyglądu estetycznego, a jak przyj-
dzie maj, to „watka” z drzew pcha się do każdego mieszkania.
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Mieszkaniec, Szewc
Przypuszczam, że sadziliśmy topole, bo one najszybciej rosły. 
Chcieliśmy, żeby jak najszybciej to osiedle było zielone. Dziś 
jest kłopot. Topole są po prostu za duże. Niektóre były jakby 
nieprzemyślanie zasadzone – prawie pod samym blokiem. Dziś 
wchodzą wszędzie do okien.

Mieszkanka
Było ogłoszenie: „Dziś o tej i o tej godzinie są czyny społecz-
ne”. Wszyscy wychodzili, łącznie z dziećmi. Dzieciom się dawa-
ło takie małe grabki, małe szpadelki i one też kopały. Myśmy 
niwelowali ten teren. Wszystko robiliśmy sami. Jedynie niekie-
dy jakimś pługiem, jeszcze wtedy z końmi, były orane wszyst-
kie trawniki. I myśmy to wszystko grabili, trawę siali. Wkłada-
liśmy [sadzonki] patyczki, nawet nie wiedzieliśmy, że to będą 
czereśnie. Pod moim blokiem to jest kilka czereśni. To nie tak 
jak w tej chwili, że się wybiera takie a takie drzewo. Po prostu 
taka była zieleń, jaka dostawa i to żeśmy wsadzali. Troszeczkę 
za dużo jest tych drzew. Także nawet ci na czwartym piętrze 
narzekają, że mieszkamy w lesie. Taka jest prawda, mieszkamy 
w lesie...

Mieszkaniec, Szewc
Dość szybko uporaliśmy się tymi czynami społecznymi z infra-
strukturą osiedla. Dość szybko żeśmy uporządkowali teren 
w naszym osiedlu. Było bardzo dużo osób. Były takie przykłady, 

że jak żeśmy budowali teren, który miał być teatrem [tj. amfite-
atrem Formy Otwartej], to wtedy po czterdzieści, pięćdziesiąt 
osób przychodziło. Ale to nie było nic na siłę. Kto nie chciał, ten 
oczywiście nie przyszedł. 

Czy to jest sprawa mojego pokolenia? Tak żeśmy byli wychowa-
ni. Trzeba było to po prostu robić. Dzisiaj inaczej chyba z tym 
jest, ciężko zmusić młodego człowieka... Sam dobrze wiem, bo 
jestem w Radzie Osiedla i jak przyjdzie coś zorganizować, to 
jest pod górkę i strasznie ciężko. Ciężko młodemu człowieko-
wi cokolwiek zaproponować (…). Dzisiaj to chyba niewyobra-
żalne, [że powie się:] „O, idziemy; trzeba by te krzaki wyciąć; 
może byśmy razem, kierownictwo nie ma kasy, to może by-
śmy skrzyknęli się…”. Ja sobie tego nie wyobrażam. To była 
sprawa naszego pokolenia, to było inne chowanie. Poza tym 
to była taka polityka. To trzeba było zrobić, bo mogło się mieć 
jakieś kiepskie spojrzenie kierownictwa w zakładzie czy tutaj 
na osiedlu. To było dobrze widziane, jak się człowiek udzielał 
społecznie.

Co do architektury… To nie był najlepszy pomysł tego pana, 
który wymyślał to osiedle. W sensie technicznym, bo powiedz-
my, że jeśli chodzi o układ poszczególnych posesji, to nie mam 
nic do zarzucenia. 

Pełnomocniczka Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
Ktoś by powiedział: „Oj tam, zwykle jakieś blokowiska!”. NIE! 
Spółdzielnia mieszkaniowa to jest żywy organizm. To są bloki. 
Ja to doskonale rozumiem. To jest cała infrastruktura, która 
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im towarzyszy. Mamy alejki, place zabaw, pawilony handlowo-
-usługowe, parkingi. To prawda... Ale przede wszystkim mamy 
ludzi. I to, co Spółdzielnia stara się robić, zarządzając tym ma-
jątkiem powierzonym przez spółdzielców, to [zarządzać] tak, 
żeby tym ludziom mieszkało się łatwiej, przyjemniej i żeby czu-
li się tutaj jak u siebie.

Ludzie, żeby się mogli dobrze czuć, to nie mogą być zamknię-
ci, ściśnięci tak, jak dzisiaj deweloperzy budują na działce, na 
której niewiele miejsca zostaje dla ludzi. Jest tylko blok posta-
wiony, jakiś tam parking i koniec. I ci ludzie, praktycznie rzecz 
biorąc, nie mają gdzie wyjść. A u nas ta przestrzeń jest. Ludzie 
wychodzą z bloku i mają tę przestrzeń. Czują się swobodnie.

(...) Dzisiaj się zamykamy w mieszkaniach i my nawet nie wie-
my, kto po drugiej stronie mieszka. Mieszkańcy w tych dewe-
loperskich blokach rzadko utrzymują takie kontakty, jak nasi 
mieszkańcy. My wiemy o tym. Nawet takie poplotkowanie 
na ławeczce pani Kowalskiej z panią Nowakową, która mówi: 
„Wiesz, ta nasza sąsiadka z drugiego piętra... to już jej od kilku 
dni nie widziałam; co się tam u niej dzieje? Trzeba tam do niej 
zajrzeć…”. Czy ktoś wyjeżdża, to się sąsiedzi opiekują, podle-
wają kwiatki na tych balkonach pięknych, ukwieconych. Więc 
ta przestrzeń odgrywa w spółdzielni mieszkaniowej funkcję 
społeczną i integrującą lokalną społeczność. Tym się właśnie 
różni spółdzielnia, w szczególności nasza, od zwykłych miesz-
kań deweloperskich. Gdzie tam czynnik ludzki? Ktoś kupił 
mieszkanie, zapłacił – do widzenia! 

Przedstawiciel Rady Osiedla  
im. Słowackiego
Jestem tutaj mieszkańcem od trzydziestu paru, może czter-
dziestu lat. Już nie pamiętam. Z zawodu jestem budowlańcem, 
więc może opowiem coś na temat osiedla jako jednostki urba-
nistycznej. Nasze osiedle jest w szczęśliwej sytuacji, że mieści 
się między ulicami: Zana, Wileńska, Balladyny. W środku tego 
trójkąta są budynki i tutaj mieszkamy. Dlaczego o tym mówię? 
Cały ruch miejski jest na zewnątrz. Natomiast wewnątrz osied-
la jest w miarę spokojnie i cicho, i wygodnie. I to jest dla mnie 
najważniejsze. To jest jedno z nielicznych osiedli w Lublinie, ale 
i może w ogóle, gdzie naprawdę się dobrze mieszka. Dobrze to 
znaczy spokojnie. Druga sprawa, wewnątrz tego osiedla mamy 
wszystko, naprawdę wszystko, to znaczy: apteki, przychodnie 
lekarskie, sklepy, sklepiki różnego rodzaju, różne małe zakłady 
usługowe. Można, nie wychodząc z osiedla, załatwić wszyst-
ko. I [wszystko] jest blisko, łącznie z kościołem, który teraz po-
wstaje w centrum osiedla. Dlaczego to jest takie ważne? Nasze 
osiedle teraz, niestety, jest to osiedle ludzi starszych, emery-
tów, rencistów, chorych. Starzejemy się i sprawa odległości do 
tych wszystkich punktów jest bardzo istotna. Trzecia sprawa, 
wychowanie małych dzieci. Jest to tak jakoś dobrze pomyśla-
ne, że dzieci tutaj nie wymagają tak wielkiej i tak pieczołowitej 
opieki jak gdzie indziej. Bo tu jest bezpiecznie. Tutaj place za-
baw są tak pomyślane, że są w obrębie wzroku.

Wracając do osiedla jako takiego, pan profesor Hansen pro-
jektując to nasze osiedle, nadał mu wyraz inności. Tutaj mamy 
stosunkowo dużo ludzi na małej przestrzeni, a jednocześnie 
jest dużo wolnych terenów. To się dało zrobić, stosując nie-
które budynki bardzo wysokie. Nas tutaj jest około 5-6 tysię-
cy ludzi na tak niewielkim terenie. Jest tu prawie dwa tysiące 
mieszkań. I to jakoś nie jest problemem.
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Lokalny Aktywista
Szukanie i wpisywanie się w zastane warunki terenowe [było 
zadaniem Hansena]. [Zaowocowało to] stworzeniem najważ-
niejszej strefy mieszkaniowej – strefy obsługiwanej, oddalonej 
od strefy obsługującej po północnej stronie budynków z par-
kingami, śmietnikami. Proszę zobaczyć, jak facet [Hansen] dbał 
o detal. Budynek główny, „kręgosłup”, ten „mur chiński” został 
przedzielony, podobno dzięki pani Zofii Hansen, na trzy części. 
Nie został zrobiony jako jeden budynek, którym można by było 
chodzić tak, jak na Przyczółku Grochowskim. W tym budynku 
są prześwity, które są przejściem ze strefy spokojnej, cichej 
i bez samochodów do strefy uciążliwej. Schody, stopnie, któ-
re prowadzą do strefy mieszkalnej są płaskie, łatwe, wygod-
ne. W miejscach do schodzenia do strefy parkingu schody były 
już inne. Miały inny wymiar. Były ostre, sygnalizujące: uwaga, 
ostrożnie schodzić. Hansen dbał o takie detale.

Oglądając obszar tego osiedla, obszar wzgórza, na którym ono 
się rozciąga, czuje się w wielu skalach rzeźbiarskość, spojrze-
nie twórcy, rzeźbiarza, plastyka, architekta i urbanisty. Rów-
nież w wielkiej skali urbanistycznej. On przestrzeń osiedla wy-
rzeźbił, rzeźbiąc również poszczególne elementy.

Architekt, dawny Mieszkaniec
To miejsce cię prowadzi. Gubisz się tutaj. Ale nie w taki spo-
sób, że gubisz się i jesteś przerażony (śmiech). Tylko gubisz 
się i stwierdzasz: to miejsce mnie poprowadziło. Czasem to wi-
dać na twarzach ludzi, którzy pierwszy raz tutaj wchodzą. (…) 
Chcieli przejść przez to osiedle, a ciągle po nim idą. Tutaj ta 

komunikacja, która jest w środku, prowadzi wzdłuż budynków 
podłużnych. Alejki znowu się przecinają przy placach zabaw 
i idą wszerz tych krótszych budynków... I to wszystko się tak 
mąci, że w pewnym momencie jesteś wtopiony w osiedle. Ja 
miałem jakiś czas temu skrót, który tak naprawdę był dwa razy 
dłuższy, jak się potem okazało. A byłem pewny, że to skrót! 
I jest tutaj dziwna, przestrzenna mozaika. A poza tym, są miej-
sca, w których ludzie po prostu przed tobą przepływają. To do-
tyczy rozplanowania komunikacji. Możesz obserwować ludzi 
w ciągłym ruchu i widać duże, długie plany.

Lokalny Aktywista
Hansen unikał słowa „bloki”. Jest jeden budynek główny, ten 
wstęgowy i podzielony na trzy części, który był nazywany zło-
śliwie przez dziennikarzy „murem chińskim”. Słusznie, tylko 
ta prześmiewcza opinia powinna jeszcze skłonić do myślenia, 
czym w ogóle ten „mur chiński” jest i dlaczego powstał. [To 
jest] taka ściana, przegroda, takie oddzielenie od złych wa-
runków klimatycznych, od wiatrów północno-zachodnich czy 
wschodnich osłaniająca część mieszkaniową z placami zabaw, 
miejscami wypoczynku. Taka była rola tego „muru chińskie-
go”. Do tego [budynku] – „kręgosłupa” dochodziły „żebra” – 
zespoły budynków krótkich. Pomiędzy nimi były przestrzenie 
wypoczynkowe, rekreacyjne, głównie dla dzieci. [Były] nasło-
necznione kształtowaniem zabudowy, nie blokowej, tylko ob-
szarowanej skokowo. Oprócz tego były wyciszone, bezpieczne 
i tak dalej. Trzeci element tej zabudowy to takie bardzo mocne 
„średniowysokie budynki”, bo tak to się nazywało. Na począt-
ku było ich o wiele mniej niż teraz. Teraz jest dwa razy po trzy, 
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a wcześniej chyba było najwyżej cztery, może trzy. Zostało to 
wymuszone, dodane. Zwiększyła się liczba mieszkań i zwięk-
szyły się uciążliwości mieszkańców – parkingowe cierpienia, że 
nie mają gdzie zaparkować.

Mieszkanka
I [osiedle] rzeczywiście było niepowtarzalne. [Budynki] były 
i wyższe, i niższe. Zwłaszcza w pierwszej części ulicy Ballady-
ny, „betki” są bardzo różne. Dalej mają już jeden poziom, jedną 
wysokość. A tu, na początku [ulicy], były takie stopniowane.

Architekt, dawny Mieszkaniec
Po tym osiedlu się podróżuje. Nie przechodzi się przez nie, 
ale się podróżuje. Ono jest po prostu tak rozplanowane. Całe 
LSM-y tym się charakteryzują, że gubisz się w parku pomiędzy 
blokami. Ta zieleń i alejki… Jest tu jakiś rodzaj narracji prze-
strzeni sprzężonej z budynkami. W większości osiedli, nawet 
na LSM-ie, [bloki] to są prefabrykaty, takie typowe „pudła” 
w pięknym otoczeniu. Natomiast, tutaj [na osiedlu Słowackie-
go] niekoniecznie można używać słowa „piękno”, ale jest jed-
norodność i organiczne połączenie terenu z architekturą.

Lokalny Aktywista
Oprócz substancji mieszkaniowej, były też obiekty towa-
rzyszące, które zostały zaprojektowane razem, wspólnie 

i kompleksowo. To nie było tak, jak niektórzy historycy sztuki 
mówią, że niezależnie od zaprojektowania budynków miesz-
kalnych, [Oskar Hansen] zaprojektował szkoły, przedszkola 
i tak dalej. Nie, to było projektowane wspólnie. Razem z „mu-
rem chińskim” były obiekty nazwane przez dziennikarzy „pa-
godami” – pawilonowa zabudowa towarzysząca przedszkola. 
To był zupełnie inny świat. Raz, forma informowała dzieciar-
nię czy wszystkich, że to jest zupełnie inny obiekt. To nie jest 
nowa, ostro cięta budowla w pełnej, czystej geometrii. To była 
taka bardzo ulotna forma. Dom kultury [Młodzieżowy Dom 
Kultury] też miał podobną formę. To przykrycie tymi łupina-
mi sferycznymi nadawało odmienność. Niewiele się z tego 
zachowało, przedszkole, pawilony handlowe w tej samej czę-
ści ulicy Balladyny i chyba akademiki Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej.

Budynki towarzyszące były inaczej kształtowane. Na przykład 
budynek administracji był budynkiem bardzo rozczłonkowa-
nym. Tam się mieszczą warsztaty i jeszcze coś. Cały zespół taki 
był jakby połączony z domem kultury. Mało tego, był nabity 
jakby na główny ciąg pieszy. Więc ta administracja była niby co-
dziennie nawiedzana, przez tę administrację się przechodziło. 
Potem administrację przeniesiono tam, już nie w takiej formie 
idealnej, gdzie teraz jest – w miejscu [dawnego] parkingu. 

Dyrektorka przedszkola
Jeżeli chodzi o architekturę przedszkola, to projekt jest dość 
ciekawy. Ponieważ jest to budynek parterowy, składający 
się z różnych segmentów przykrytych charakterystycznymi, 
wysokimi, łamanymi dachami, które przypominają wzgórza. 
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Budynek leży w środku osiedla. (...) Przedszkole posiada dość 
spory ogród przedszkolny, ciekawie usytuowany. Teren doo-
koła, teren osiedla jest bardzo zielony. Pełno jest drzew. I to 
wszystko się ładnie komponuje. Ale muszę zaznaczyć, że i sam 
budynek też jest bardzo ciekawy i dobrze się tu czuję. Tu jest 
taki dobry klimat. Właśnie dlatego, że jest to budynek partero-
wy, rozłożony. Każde pomieszczenie ma własne zaplecze. Za-
plecze kuchenne jest oddzielone. Więc budynek przedszkola 
jest wygodny w użytkowaniu.

Pofalowane dachy są ciężkie w utrzymaniu. Zwłaszcza, że jest 
to świetne miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży. Od zawsze 
mamy problem biegania po tych dachach, wnoszenia tam róż-
nych sprzętów zabawowych. Tam jest też mnóstwo ukrytych 
miejsc, gdzie się można schować, coś zrobić. Jest to miejsce 
dodatkowych, niebezpiecznych zabaw dla dzieci, na co ciągle 
trzeba było zwracać uwagę. To bardzo ciekawe. Część dachów 
jest strzelista, a część całkowicie prosta. Po prostych dachach 
można sobie chodzić jak po ulicy. To są duże przestrzenie i one 
budzą zainteresowanie dzieci. 

Mieszkanka
Na pewno bardzo cenię sobie architekta, który zaprojektował 
osiedle. Wiem, że takie były normy, ileś tam metrów przypa-
dało na osobę. Tym niemniej, pięćdziesiąt metrów jako M5 to 
jest po prostu tragedia. Kuchnia, łazienka, przedpokój... Chcia-
łabym, żeby po prostu pan Hansen zamieszkał w tym (śmiech). 
Zobaczył, jak się [tutaj] funkcjonuje. Uważam, że mieszkania, 
gdzie mieszkają sąsiedzi, są ciekawe. Tylko po prostu tu są za 
małe metraże. To są mieszkania na dwie osoby góra, a nie na 

pięć. Oczywiście, w tej chwili to możemy wszystko pozmieniać. 
W miarę potrzeb wyburzaliśmy ściany. Mój mąż jest budowlań-
cem, więc wiedział, którą można wyburzyć. (…) Inaczej nasze 
mieszkanie wyglądało, jak się pobraliśmy, inaczej – jak dzieci 
zaczęły dorastać. Trzy razy było przebudowane. Sąsiedzi też 
dzielą mieszkania, jak chcą. Pod tym względem jest dobrze.

Fajnie było pomyślane to osiedle – ogródki skalne na gruzach, 
sieć handlowa, szkoły. Uważam, że jako rozwiązanie urbani-
styczne jest kapitalne. Ale balkony są tak malutkie, że chciało-
by się większe!

Lokalny Aktywista
Mieszkania nie są poukładane. Nie są tak jak w blokach, że każ-
dy wie, jakie sąsiad ma mieszkanie. Są różne mieszkania. Stąd 
w tym całym „kręgosłupie”, w tym „murze chińskim” balkony 
są w układzie asymetrycznym i mają swoją rolę. One grały, 
dzięki nim nie było takiej pełnej, nużącej harmonii.

Tu architektura jest architekturą światła. Balkon to był ele-
ment plastyczny, który dawał światłocień. Zresztą, tu była inna 
kolorystyka, inny jak gdyby klucz budowania, informowania 
o tym osiedlu. Pierwsza wersja kolorystyki polegała na tym, 
że to były przede wszystkim białe, biało-szare budynki, a same 
balkony miały taki trójdźwięk kolorystyczny. Ale same ich 
ścianki. Był tam jakiś taki błękit i pomarańcz, i żółcień, tak jak-
by renesansowe. Ale [tylko] w ramach balkonu, loggiobalko-
nu. Natomiast [kolorystyka bloku] była taka, że w długim ciągu 
jednobarwnym, [innym] kolorem były wyznaczone mieszka-
nia. Jakby, zarys innego koloru to było mieszkanie [obszar 
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mieszkania]. To było wskazanie: tu jest mieszkanie o tej wiel-
kości, o tym zarysie przestrzennym na elewacji. Kod kolory-
styczny odwoływał się do zróżnicowanej typologii mieszkań – 
tak można powiedzieć.

Przedstawicielka Rady Osiedla  
im. Słowackiego
Przede wszystkim, [do Oskara Hansena] mam wielką preten-
sję o ciemną kuchnię. To jest skandal! Następnie, mam dużą 
pretensję o duże hole. Zapraszam do tak zwanych „betek” – 
do tych krótkich budynków. Hole, korytarze są tam dość duże, 
a łazienka ma około czterech metrów [kwadratowych] i kuch-
nia ma około czterech metrów. Przy trzech pokojach. Czy nie 
brak logiki tutaj? Mieszkanie przeznaczone jest na trzy osoby 
minimum, bo są trzy pokoje. A kuchnia [jest taka], że dwie oso-
by się nie zmieszczą. Zawsze przyjęcie organizowałam sama, 
ponieważ siostra czy tam ktoś już nie mógł się zmieścić, obija-
łyśmy się o siebie. Łazienka no to... prysznic, pralka, sedes i już 
koniec łazienki! A hol taki duży. Wiem, że on [Oskar Hansen] 
był zobligowany tanimi kosztami i tak dalej, ale ja dobrze go 
nie wspominam. Niestety.

Mieszkaniec
Jeżeli chodzi o architekta, który nas wprowadził do tych miesz-
kań, to ja nie mam dobrej opinii. W porównaniu do osiedla mi-
ckiewiczowskiego, które było budowane jako pierwsze na 
LSMie, to jest dzień a noc pod względem metrażów. Na osiedlu 

mickiewiczowskim budowana była łazienka i ubikacja – wszyst-
ko osobno. A tu jest bardzo mała [jedna] przestrzeń. Następna 
sprawa, ciemne kuchnie. Coś okropnego. Mam ciemną kuchnię 
i słońce mi tam do końca życia mojego nie zajrzy. A jak okno ot-
wieram, to mam widok na klatkę przy wejściu do bloku.

Architekt, dawny Mieszkaniec
Zachwyca mnie – jestem zboczeńcem-architektem, mogę po-
wiedzieć taką głupotę – cała niedoskonałość, która, mimo 
tego że jest niedoskonałością, potwierdza, że idea może trzy-
mać wszystko w ryzach. Gdyby tą przestrzenią nie rządziła 
idea, gdyby ta przestrzeń powstała w oparciu o zwykły projekt 
i standardowo, to przy tak kiepskim wykonaniu i przy jej obec-
nym wieku, to wszystko byłoby autentycznym slumsem. Takie 
mam wrażenie... I szum w rurach, rdzę na wszystkim co stalo-
we, zapychające i zapowietrzające się rury z wodą, odwiecz-
ny zapach wilgoci – to wszystko tłumaczy idea. Moim zdaniem, 
wiele tu widać finezji i fantazji Hansenów. Fantazji momenta-
mi bajkowej.

Lokalny Aktywista
[Hansen] był przeciwnikiem stawiania rzeźb w osiedlu. Jest 
tu rzeźba wieszcza, patrona osiedla. Hansen rzeźbę widział 
jako amfiteatr, gdzie było miejsce spotkań ludzi do wygła-
szania poezji, do wymiany myśli, do przybliżania dramaturgii 
Słowackiego.
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Pierwsi administratorzy [osiedla] próbowali użytkować ten 
amfiteatr jako miejsce imprez młodzieżowych, sportowych. Ja 
to pamiętam. Następni administratorzy już zlikwidowali stoliki 
do siedzenia i miejsce do odpoczynku. Usunęli bariery zabez-
pieczające, prowadzące na to wzniesienie. Trzeba było wejść, 
wspiąć się do miejsca pomnikowego. Miejsca, które było inną 
sferą. To była inna sfera, w rodzaju sacrum. A jednocześnie to 
była forma wzgórza, które było miejscem widokowym, belwe-
derem z widokiem na ulicę [obecnie] Głęboką i suchej doliny. 
Ta góra była świetnie inżyniersko opracowana. To nie było zwy-
kłe usypisko ziemi, nie. Teraz została pozostawiona i niszczeje.

Mieszkaniec
„Łysak” to amfiteatr zaprojektowany przez Hansenów. I z tego 
co słyszałem, to miał być pomnik patrona tego osiedla, po-
mnik Słowackiego. Ale społeczność, która tam zamieszkała, 
nie zrozumiała tego, że to ma być pomnik w trochę innym sty-
lu. To miało być miejsce spotkań, gdzie ludzie będą sobie czy-
tać wiersze, które sami piszą, opowiadać historie, czytać książ-
ki. To miało być miejsce humanistyczne, służące kontemplacji. 
To miał być żywy pomnik. Teraz to tak wygląda, że są klocki 
postawione, jedne wyższy, drugi niższy. Tam kiedyś miały być 
ławki, na których mogli ludzie siedzieć. Ale ja już tych ławek 
nie pamiętam. Prawdopodobnie powyrywano je jeszcze w la-
tach 80. Pamiętam tylko, że tam było bardzo dużo dzikich ro-
ślin, dzikich róż. W tej chwili miejsce jest uprzątnięte przez 
Spółdzielnię. Spółdzielnia chciała dwa lata temu zagospodaro-
wać to miejsce. W sposób dla mnie dość zabawny. Postawio-
no tam grilla i na samym środku – śmietnik. To, oczywiście, nie 

wypaliło. Czytałem kiedyś w gazecie, że grill został zniszczony. 
Przecież nie taka miała być rola tego miejsca. Podejrzewam, 
że Spółdzielnia chciała to miejsce tanim kosztem zagospoda-
rować. Przy czym, według mnie, nie miało to żadnych powią-
zań z historią osiedla.

Lokalny Aktywista
Hansenowi zależało na partycypacji mieszkańców [wyrażanej] 
w różny sposób. Chciał pobudzić ich aktywność. Amfiteatr był 
miejscem aktywności. Służył do spotkań. Hansen chciał, żeby 
mieszkańcy, którzy się tam spotykają – mieszkańcy osiedla Sło-
wackiego, czytali wiersze Słowackiego. Chciał, żeby tam zaist-
niała poezja, koncerty muzyczne.

Członkini Rady Osiedla im. Słowackiego
[Na początku amfiteatr wyglądał] bardzo ładnie. Bardzo ład-
nie! Wszystkim to odpowiadało. Łącznie z usytuowaniem skar-
py. Były tam ławeczki, można było tam posiedzieć, towarzysko 
się spotkać. I przez ileś lat to świetnie służyło mieszkańcom. 
Ale później, trudno powiedzieć, czy to nasi chłopcy przycho-
dzili, czy z zewnątrz, miejsce spotkań stało się miejscem dla 
żuli. Piwo, wódka, alkohol, rozróby, hałasy. Na początku miesz-
kańcy korzystali z amfiteatru, a później było to dewastowa-
ne, niszczone. Teraz chcieliśmy to reaktywować. Nawet grilla 
się tam postawiło. Zdewastowali go po kilku tygodniach. Ro-
zebrali, zniszczyli. Także w tej chwili ręce opadają, bo to prze-
piękna góra, świetnie urządzona. Tam były ławeczki, stolik do 
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gry w brydża, w karty. Tam stworzony został kąt relaksowy dla 
mieszkańców. To początkowo spełniało zadanie, ale z wiekiem 
zaczęło komuś przeszkadzać. 

Mieszkanka
Dawniej amfiteatr wyglądał jak teraz. Tylko po prostu nie 
był zdewastowany i był dużo lepiej utrzymany. Właściwie ni-
gdy nie był wykorzystany. Zdarzali się ludzie, którzy grali tam 
w szachy przy stolikach. My, jako dzieci, mieliśmy tam świet-
ne miejsce do zabawy. Jako młodzież też tam jeszcze chodzili-
śmy. Potem amfiteatr stał się miejscem spotkań nieciekawych 
ludzi. I tak już pozostało. Na pewno chciałabym, żeby to było 
miejsce, gdzie możemy się spotykać i chodzić na spacery, sobie 
posiedzieć i przeczytać książkę. Tego na pewno brakuje.

Brakuje osiedlowego klubu, który był na terenie będącym te-
raz własnością Kościoła. Kościół oczywiście też jest potrzebny, 
bo wiele osób z niego korzysta. Niemniej, brakuje klubu, domu 
spotkań dla mieszkańców tego osiedla i nie tylko. Na sąsied-
nich osiedlach takie miejsca są, ale osiedlu Słowackiego przy-
dałaby się świetlica, gdzie mogliby się spotykać na przykład 
nasi seniorzy.

Mieszkanka
Tam, gdzie teraz stoi kościół, był dom kultury, który miał bar-
dzo bogaty repertuar. Były tam kursy tańca, kursy muzyczne. 
Naprawdę tam młodzież się skupiała. Służyło to zagospodaro-
waniu czasu dzieciom, dorastającej młodzieży.

Było to niskie zabudowanie. W podziemiach nawet były zaję-
cia. Budynek był podzielony na sale dedykowane różnym za-
jęciom: plastycznym, muzycznym, tanecznym itd. To był dość 
duży dom kultury, z mnóstwem kółek zainteresowań. Dom 
kultury, na przykład, organizował konkursy międzyszkolne, na-
wet międzypowiatowe czy wojewódzkie. Był on bardzo aktyw-
ny. Później go zburzono i powstał kościół.

Obecnie dom kultury jest na osiedlu Mickiewicza. Ma bardzo 
bogaty repertuar i bardzo dużo mieszkańców osiedla Słowa-
ckiego korzysta z niego. Tam są organizowane imprezy roz-
rywkowe, tam jest kino. Tam są organizowane różne wystę-
py, prelekcje, spotkania autorskie. Jest to bardzo ożywiona 
działalność.

Mieszkaniec
Szanowny pan profesor Hansen, ile on dostał słów, które mi 
nawet nie przechodzą [przez gardło]! On miał tylko jedną od-
powiedź, że to było osiedle, jak to się mówi, gomułkowskie 
i taka w owym czasie była polityka: oszczędność, oszczędność 
i oszczędność... I dlatego on tak to zaprojektował. No to jest 
nie do przyjęcia, że tak powiem, na dzisiaj. Ale ze względu na 
braki mieszkań to ludzie, mimo wszystko, jak ktoś te mieszka-
nia opuszcza, je kupują. Po pierwsze, bo szybko się dostaje te 
mieszkanie, po drugie – jest tanie.
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Mieszkanka
W naszej klatce jest trzydzieści rodzin. Mieszkamy w „betce”. 
W tej chwili jest tutaj dwanaście osób, które są tutaj od począt-
ku, od zasiedlania osiedla. Kto tylko mógł, kto miał pieniądze, 
to uciekał stąd. Dużo jest studentów i osób, które wynajmują 
mieszkanie. Ludzie kupują mieszkania, żeby je wynająć. Dużo 
ludzi wyjeżdża stąd na święta. Tylko my, starzy mieszkańcy się 
spotykamy. Nie pożyczamy już od siebie soli. Na początku tak 
bywało, ale już teraz zorganizowani jesteśmy, wiemy co komu 
potrzeba. Mamy ze sobą kontakt. Jak ktoś chory jest, zagląda-
my, czy nie trzeba w czymś pomóc, wynieść śmieci czy jakieś 
zakupy zrobić.

W życiu na osiedlu lubię to, że znam ludzi. Znamy się z widze-
nia prawie wszyscy. Jak ktoś nowy się pojawi na osiedlu, to my 
już to wiemy. Najgorsze jest to, że z młodych osób, co dziesią-
ta osoba może powie „Dzień dobry”, kiedy się mijamy na scho-
dach. Mieliśmy problemy ze studentami, ale ten rok jest wyjąt-
kowo cichy. Widocznie to są inteligentne osoby, które wiedzą, 
że na osiedlu mieszka dużo starszych osób, które potrzebują 
spokoju.

Mieszkanka
Dzięki mojej inicjatywie od pięciu lat odbywa się wspólna wigi-
lia sąsiedzka. Spotykamy się na półpiętrze o godzinie pierwszej 
popołudniu. To jest godzina magiczna. Każda z nas rzuca robo-
tę, jaką ma. Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. W tym 
roku to będzie nasza piąta wigilia. „Ja się już starzeję, nie mam 
na to siły”– mówię innym – „musicie przejąć organizację tego”. 
W odpowiedzi słyszę – „Nie, ty musisz to prowadzić”. Więc 

póki mogę, póki mam siłę, to robię to. Bo to jednoczy ludzi. Za-
wsze na takiej wigilii mówię: „Nie wstydź się, że potrzebujesz 
pomocy”. Wiem, że jest tu dużo osób samotnych, których dzie-
ci mieszkają daleko. Te mieszkania nie są ciekawe i nasze dzieci 
nie chcą tu mieszkać, nie chcą tu zostawać.

Mieszkanka
Kiedyś pomiędzy pawilonami handlowymi znajdowały się wi-
niarnia i kawiarnia. Ale zdaje się, że nigdy nie przynosiły do-
chodu. Teraz w pobliżu [osiedla] nie ma miejsca, gdzie można 
kogoś zaprosić na kawę albo spotkać się ze znajomymi. Trzeba 
gdzieś się dalej wybrać.

Studentka
Jeśli chodzi o naszych sąsiadów, są spoko. Przeciętnie są w wie-
ku sześćdziesięciu, siedemdziesięciu lat. Ale właśnie z koleżan-
ką szukałyśmy takiego osiedla, które jest spokojne.

Dyrektorka Przedszkola
To się tylko tak pięknie mówi, że to jest osiedle ludzi starszych. 
Jak wiem, to osiedle powstało w latach 60. Tu się sprowadza-
li młodzi ludzie i na dzień dzisiejszy są oni w podeszłym wie-
ku. Ale wcale nie jest to osiedle pozbawione dzieci. Wystarczy 
wyjść na osiedle i spojrzeć na place zabaw. Zresztą, w dobie 
niżu demograficznego, kiedy dzieci ogólnie było mniej, my ni-
gdy nie mieliśmy problemu z naborem w tej dzielnicy. Nawet 
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mimo tego, że na LSM-ie jest dość dużo przedszkoli. Więc nie-
prawdą jest to, że tu są sami ludzie starsi. Tu mnóstwo ludzi 
wynajmuje mieszkania, mnóstwo ludzi mieszka wspólnie tu 
z rodzicami lub przejmuje po nich mieszkania. Dlatego są tu 
też małe dzieci.

Ja mam nieraz problem z przyjęciem wszystkich dzieci z osied-
la Słowackiego. 

Lokalny Aktywista
Jak ja rozumiem Formę Otwartą? Powiem, ale nie swoim ję-
zykiem, poprzez analogię do utworu, dzieła muzycznego, któ-
re można interpretować w różny sposób, natomiast nie moż-
na zmieniać jego zasadniczej struktury, przesłania ideowego. 
Są pewne granice utworu, granice obiektu, gdzie zmiany [nie 
są pożądane]. Nie można naruszać generalnej idei Hansenow-
skiej. Tak to rozumiem. Także [Forma Otwarta] nie [jest] otwar-
ciem wszystkiego, robieniem śmietnika dla idei i pomysłów. 
Niestety, różni architekci tak myślą. Mówią, że trzeba by tylko 
uzgodnić z Hansenem nadbudowy i tyle. 

Architekt, dawny Mieszkaniec
Osiedle Słowackiego w tym momencie pełni w Lublinie bardzo 
ważną rolę. Jest nie tyle dziedzictwem, to coś więcej. To jest 
jakiś raster w Lublinie, który to miasto kotwiczy w całej epo-
pei modernizmu. Ale nie tego klasycznego modernizmu, tylko 
tego niosącego jakieś niezwykłe, nietuzinkowe ślady moderni-
sty-niemodernisty [Hansena]. I nad tym się ciągle dyskutuje...

Mieszkaniec, szewc
Ja bym nie potrafił nigdzie indziej mieszkać! Ja po prostu ko-
cham to miejsce, I tę ulicę Skierki, i moje czwarte piętro ko-
cham. Mnie jeszcze nogi nie dokuczają, zdrowie mi w miarę 
dopisuje... Małżonka ma trudniejszą sytuację. Ale ja bym nie 
potrafił nigdzie indziej mieszkać. Dla mnie to jest mała Polska 
tutaj. Tyle miałem do powiedzenia...
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MINI-
SŁOWNICZEK 

OSIEDLA IM. JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO W LUBLINIE

balkon z rybą – balkon na jednym z wężowców, znajduje się 
nad jednym z prześwitów; w centralnej części jego balustrady 
przymocowany jest wizerunek ryby, prawdopodobnie szczu-
paka; dla wprawnych obserwatorów jeden z punktów orienta-
cyjnych osiedla. 

betka – krótki i niski budynek mieszkalny, nazwa nawiązuje do 
terminu „blok B”, którego używać miał zespół budujący osied-
le; w pobliżu każdego wężowca znajdują się trzy betki, które 
są do niego ustawione prostopadle; w początkowej fazie bu-
dowania osiedla betki posiadały nieregularną wysokość przez 
zróżnicowanie ilości pięter i mieszkań w każdej z klatek, z cza-
sem pomysł zarzucono i budynki zbudowane jako ostatnie nie 
posiadają tej charakterystycznej cechy. 
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chiński mur – ironiczna nazwa nadana przez dziennikarzy ze-
społowi trzech wężowców, powstała w pierwszych latach bu-
dowy osiedla; nawiązuje do długości, jaką wspólnie mają te 
trzy bloki. 

jaskółcze gniazda – nazwa niejasna; nie jest do końca pewne, 
czy pochodzi od samego zespołu projektującego osiedle, czy 
została wymyślona przez mieszkańców, określać może: albo 
charakterystyczne w formie, o nieregularnym układzie balko-
ny, które posiadają wszystkie budynki mieszkalne osiedla, albo 
kilka nadbudowanych na dachach wężowców pomieszczeń – 
pracowni artystycznych, których fragmenty wystają przed lico 
budynków od strony ulic Balladyny i Skierki. Niekiedy całe za-
łożenie określa się nazwą „osiedle jaskółczych gniazd”.

łysak – popularna wśród mieszkańców nazwa amfiteatru (Te-
atru Formy Otwartej), czyli zaprojektowanej przez małżeń-
stwo Hansenów formy architektoniczno-rzeźbierskiej znajdu-
jącej się na sztucznie usypanym wzgórzu na północnym skraju 
osiedla (u zbiegu ulic Wileńskiej i Głębokiej); łysak to nietypo-
wa konstrukcja, która składa się z szeregu kubików o zróżni-
cowanych wysokościach, kształtujących formę sceny i widowni 
amfiteatru (niejako na wzór realizacji znanych m.in. ze staro-
żytnej Grecji); amfiteatr, w zamierzeniu architektów i w myśl 
wypracowanej przez Oskara Hansena teorii Formy Otwartej, 
spełniać miał funkcję pomnika patrona osiedla; służył miesz-
kańcom jako miejsce spotkań do lat 80., dziś jest nieco zapo-
mniany i zaniedbany.

pagoda – ironiczne, nadane przez dziennikarzy w momencie 
budowy osiedla określenie na budynek przedszkola, który za-
projektowali Hansenowie; nawiązanie do charakterystycznej 
formy dachów o kształtach inspirowanych hiperbolą parabo-
liczną, które przykrywają poszczególne segmenty budowli.

wężowce – trzy długie, niskie bloki mieszkalne pod adresa-
mi: Balladyny 2, Balladyny 12 i Skierki 1; posiadają dużą liczbę 
klatek schodowych i dość dużą liczbę mieszkań, przez co są, 
zdaniem mieszkańców, zmorą taksówkarzy i kurierów; każdy 
wężowiec posiada prześwity, które w latach 70. ozdobione zo-
stały zespołem zdobień w technice mozaiki.

Oprócz betek i wężowców na osiedlu znajdują się również dwie 
grupy trzech wysokich budynków mieszkalnych, które znajdu-
ją się na dwóch przeciwległych krańcach osiedla. Są jednym 
z punktów orientacyjnych w przestrzeni osiedla. 
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OSIEDLE OCZAMI 
NAJMŁODSZYCH

Osiedle to:

 » ...kobieta instrument, jest bardzo muzyczne

 » Osiedle jest jak muzyczny raj. Taka pani tworzy osiedle, pię-
ciolinia to bloki, osiedle spaja różnych ludzi, z których każdy 
robi jakby swoją muzykę

 » Amelia: Osiedle jak kurczak z jajka niespodzianki

 » Można się tutaj schować, ukryć. Osiedle ma wiele tajemnic,

 » Kuba: to osiedle jest magiczne 

 » Natalia: Osiedle jest jak pułapka, jak kula akwarium obok 
kota.

 » Filip: Właśnie, że nie! Osiedle jest bezpieczne, bo jest oto-
czone kulą.
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 » Natalia: Osiedle to opera ptaków.

 » Alicja: Osiedle jest jak Mozart, jak coś niedocenionego.

 » Natalia: Osiedle tańczy w rytmie wesołości.

 » Filip: Osiedle jest jak uzależnienie. Chce się tu zostać na za-
wsze. Podobnie jak muzyka, jak taniec albo szachy.

 » Kacper: Osiedle jest jak wieża z książek.

 » Kuba: Osiedle jest wypełnione miłością. Tworzy się dużo 
rodzin, które się potem kochają.

 » Natalia: Osiedle jest jak baśń, wesoła a czasem smutna.

 » Kacper: Osiedle jest jak ucieczka od obowiązków.

 » Osiedle wystawia na próbę.

 » W osiedlu [jest] dużo żywych, emocjonalnych, rzadkich zja-
wisk, które czekają na odkrycie.
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PRZYCZÓŁEK 
GROCHOWSKI 

W WARSZAWIE
NARRACJE MIESZKAŃCÓW

Fragmenty wypowiedzi mieszkańców pochodzą z wywiadów, 
przeprowadzonych przez Paulinę Pagę i uczestników projektu.

Mieszkanka
Mieszka się tutaj tak, jak mieszka się w całej Polsce (śmiech). 
Ja tu jestem od czterdziestu pięciu lat. Pamiętam pierwszy 
dzień. Dookoła były tylko pola, wszędzie rosło żyto, między 
którym ganiały zające.

Mieszkaniec
Mieszkam tutaj od 1971 roku. Na samym początku przycho-
dziło tutaj bardzo dużo wycieczek i przewodnicy opowiadali 
o tym, kto projektował to osiedle. Oczywiście, mój syn chodził 
tutaj do przedszkola. Akurat mieszkam blisko i obserwowałem 
go z galerii. Chodził też tutaj do szkoły.
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Mieszkanka
Wprowadziłam się tutaj czterdzieści parę lat temu. Mieszkania 
oddawali na 22 lipca, więc na papierku mam tę datę, a klucze 
dostałam później. Pracowałam przy Pałacu Kultury i do auto-
busu do pracy szłam przez łan pszenicy. Jak tam jechałam, to 
mówiłam, że „jadę do Warszawy”.

Jak się tu sprowadziłam i przyjechała do mnie mama, to po-
wiedziała: „Jak tu pięknie u ciebie”. I faktycznie, było pięknie. 
W nocy, jak się otworzyło okna, słychać było kumkające żaby. 
Było jak na wsi, dookoła pola. Mama też powiedziała: „Wszyst-
ko dobrze, tylko te schody!”. Wtedy o tym nie myślałam, a dzi-
siaj... Dla starszych osób osiedle jest pełne utrudnień. Wszę-
dzie są schody. Gdzie się człowiek się nie ruszy, tam je napotka. 

Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
Widzieliśmy osiedle jeszcze w surowym stanie. Tak samo jak 
własne mieszkanie. To był rok 1972. W 1968 roku powstały 
pierwsze bloki na ulicy Cyrklowej. A potem powstawały kolej-
ne budynki, jakby w kształcie litery M, pod adresami: Cyrklowa, 
Bracławska, Ostrzycka, Opinogórska nieparzysta, kawałek Cyr-
klowej z drugiej strony, Opinogórska parzysta, Motorowa, Ży-
mirskiego i Kwarciana. Budynki przy ulicy Kwarcianej powstały 
najpóźniej – w 1974 roku. I są też najniższe, bo w pobliżu osied-
la było lotnisko i bloki musiały być równe górą – dołem jest 
różnica poziomów. Więc tu, gdzie było niżej, są siedmiopiętro-
we bloki. Potem kolejno są sześciopiętrowe, pięciopiętrowe, 
aż do Kwarcianej – trzypiętrowe. Taka jest różnica wysokości 
terenu.

Mieszkanka
Osiedle miało być wzorcowe, przeznaczone dla młodych ma-
tek. Bardzo często przyjeżdżają wycieczki. Często widać grupę 
młodzieży chodzącą z kimś starszym.

Galerie były przeznaczone do tego, żeby w razie deszczu mat-
ka z wózkiem mogła się nimi przejść. A rzeczywistość jest taka, 
że jak pada deszcz czy śnieg, to trzeba kajakiem na dole pły-
wać (śmiech). To osiedle się nie sprawdziło. Moim zdaniem, to 
jest zmarnowany teren, piękny, dobry punkt w mieście. Gale-
rie się w ogóle nie sprawdziły. Mieszka się na czwartym piętrze 
tak, jak na parterze. Wszędzie są kraty. Ja nie jestem zadowo-
lona. Jakbym była drugi raz młoda, na pewno bym się tu nie 
wprowadziła.

Są też dodatnie cechy. Jest przedszkole, szkoła, apteka, żło-
bek, poczta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko blisko. Jest zielo-
no. Gdyby nie galerie, to by było ok. Mimo wszystko, mnóstwo 
ludzi się tu sprowadza. Myślę, że to dlatego, że mieszkania są 
tanie.

Mieszkaniec
Tutaj można zaobserwować społeczną zmianę. Kiedyś chodzi-
liśmy razem na wywiadówki, panowie i panie. Teraz większość 
z nas chodzi o lasce. Tu widać szybkość płynięcia czasu, która 
jest bardzo duża. Panie, bardzo młode dziewczyny, które cho-
dziły z pociechami, teraz chodzą o kuli. Obserwuję, że w mojej 
okolicy całkowicie wymieniło się pokolenie. Nie ma już ludzi, 
którzy jako pierwsi zasiedlali mieszkania. Mieszkają tu teraz 
ich dzieci albo zupełnie nowi ludzie.
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Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
Osiedle było zasiedlane przez ludzi pochodzących z bardzo 
różnych środowisk. Był przydział – tak, jak ja miałam – z uni-
wersytetu. I takich ludzi była spora grupa. Byli ludzie, którzy 
„z klucza” dostali mieszkania. I były też mieszkania dla ludzi, 
którzy mieszkali w małych domkach bez kanalizacji, bez nicze-
go, w miejscu gdzie budowano Trasę Łazienkowską. Kończono 
ją w 1972 i 1973 roku i osoby, które tam wcześniej mieszkały, 
teraz mają mieszkania na ulicy Motorowej. 

Zjeżdżali się tu ludzie z całej Warszawy. Na początku bardzo 
różnie się zachowywali. Na przykład obierki wyrzucali na ga-
lerie, a gazety przez okno i to wszystko na trawniku leżało. To 
się zmieniło. Oprócz tego, że mamy pijaczków, jak wszędzie, to 
ludzie zaczęli się zachowywać inaczej.

Dawny Mieszkaniec
Nie pamiętam swojego pierwszego dnia na osiedlu... Mieszka-
łem tu osiemnaście lat. Wyprowadziłem się dopiero pięć lat 
temu. Spędziłem tutaj całe swoje dzieciństwo. Wtedy osiedle 
nie wyglądało tak jak teraz. Było szare, ponure. W budynkach 
i chodnikach było pełno dziur. Wszystko było popękane. Pa-
miętam, że na galeriach, które teraz są odnowione, były jesz-
cze malutkie balkoniki, które wyglądały jakby były wyjęte, wy-
cięte z budynku.

Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
Balkony na galeriach zlikwidowano między innymi dlatego, że 
się sypały. Musieliby je rozbierać i robić na nowo, więc je po 
prostu polikwidowali. To były betonowe konstrukcje, niektó-
re już niebezpieczne, bo to było skorodowane i była tam rdza. 
Dali sobie po prostu z nimi spokój.

Najmłodszy członek  
Rady Mieszkańców osiedla
Ja tutaj mieszkam od 1989. Pamiętam, jak tutaj było strasz-
nie, kiedy jako kilkuletnie dziecko biegałem po osiedlu. Tu był 
brud, trawniki wyglądały fatalnie. Osiedle było szarobure i po-
nure. Galerie się sypały, elewacja bloku pozostawiała wiele do 
życzenia, a klatki schodowe – to była jakaś tragedia. Tam był 
brud, grzyb. Windy się non stop zacinały. Nasze osiedle po pro-
stu przez wiele lat nie było remontowane. 

Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
Bardzo dużo się zmieniło, jak Przyczółek wydzielił się z „Osied-
la Młodych” i dostaliśmy odszkodowanie za fundusz remonto-
wy. Osiedle zamieniło się w osobną spółdzielnię i można było 
zacząć w nie inwestować. Dlatego ono teraz zupełnie inaczej 
wygląda.



74  // // 75   

Przedstawicielka Rady Nadzorczej SM 
„Przyczółek Grochowski”
Przyczółek Grochowski to nowa spółdzielnia. Wydzieliliśmy się 
z zasobów Robotniczej Spółdzielni „Osiedle Młodych” w 2004 
roku. Do tego czasu nie było u nas żadnych nowych inwesty-
cji, na przykład w formie dociepleń mieszkań, remontu gale-
rii i dachu. A od momentu wydzielania się z robotniczej spół-
dzielni, jesteśmy na własnym rachunku i – jestem z Rady, więc 
to powiem – z prężną Radą Nadzorczą. W momencie podziału 
dostaliśmy dość dużą liczbę pieniędzy, którą mogliśmy prze-
znaczyć na remonty.

Najmłodszy członek  
Rady Mieszkańców osiedla
To osiedle odżyło, od kiedy się wyodrębniliśmy. Kiedyś to była 
katastrofa. Nawet jak przychodziła do mnie rodzina, to mó-
wiono: “Matko Boska! Gdzie wy mieszkacie?”. Naprawdę, teraz 
jest o wiele, wiele lepiej! Teraz Przyczółek nie wygląda gorzej 
niż inne osiedla. A jeszcze zieleni mamy tyle!

Animatorka kultury  
z Osiedlowego Klubu
Każde osiedle ma swój Klub Osiedlowy. Tutaj, na Pradze Po-
łudnie, nie ma tak, że jakieś osiedle jest tego pozbawione. Na 
Przyczółku Grochowskim działa Klub Osiedlowy „Groszek”, 
który jest częścią spółdzielni. A spółdzielnia jest własnością 

mieszkańców, bo spółdzielnią są mieszkańcy. Klub jest częścią 
spółdzielni, więc też jest własnością mieszkańców. Tutaj nie 
ma niczego firmowego, niczego prywatnego. Wszystko jest 
własnością wspólnoty mieszkaniowej. 

„Groszek” powstał jeszcze wtedy, kiedy Przyczółek należał 
do Spółdzielni Młodych. Po oddzieleniu się, czyli dziesięć lat 
temu, Przyczółka Grochowskiego od większej spółdzielni i zo-
staniu samodzielną jednostką administracyjną, klub nadal jest 
i nadal podlega spółdzielni – jego działalność zależy od po-
trzeb mieszkańców. I dużo zależy od lokalu. Kiedyś klub mieścił 
się w bloku, więc nie było takich możliwości lokalowych, żeby 
organizować na przykład jakieś duże przedstawienia. Wszyst-
ko było mniejsze. W tej chwili mamy dużą salę i salę na górze, 
także się mieścimy i można robić coś więcej.

Dawny Mieszkaniec
Jak tu mieszkałem, miałem okazję dowiedzieć się wielu cie-
kawych rzeczy o osiedlu. Na przykład, że jest to tak napraw-
dę najdłuższy budynek mieszkalny w Polsce, o długości około 
półtora kilometra, w którym mieszka ponad dwa tysiące lu-
dzi. Ma kształt prawie zamkniętej litery M. Wewnątrz osied-
la jest przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa. Tu właściwie 
jest zrobiony taki mały mikroklimat, bo jest bardzo dużo ziele-
ni. W środku lata bardzo głośno słychać ptaki. Miałem okazję 
jednego dnia być w Łazienkach i tutaj. Słychać było różnicę – 
w Łazienkach było ciszej. Wszędzie indziej mamy tak napraw-
dę mało zieleni, a tutaj jest jej dość dużo i to zamkniętej we-
wnątrz osiedla. 
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Mieszkaniec
Nie było sytuacji, w której mieszkańcy korzystaliby z wzajem-
nych kontaktów, które pomagałyby im organizować czas po 
powrocie z pracy, wydaje się, że cała koncepcja wzajemnych 
kontaktów na osiedlu nie zaistniała, mimo zamiarów autorów 
osiedla. Hansen mocno propagował koncepcje, powiedział-
bym, filozoficzno-socjalistyczne, które nie zdały egzaminu. 
Osiedle jest w zasadzie miejscem snu ludzi, którzy pracu-
ją gdzie indziej, którzy wracają do domu i korzystają jedynie 
z usług służących zaopatrzeniu mieszkań. Ale nie korzystają 
z usług służących wspólnemu spędzaniu czasu, rozwijaniu za-
interesowań i tak dalej. Koncepcja Hansena się nie sprawdziła, 
jeśli chodzi o kształtowanie więzi między mieszkańcami.

Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
W 1990 roku, kiedy nastał rząd Mazowieckiego, weszliśmy do 
Rady Osiedla, należącego wtedy jeszcze do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Osiedle Młodych” (w tej chwili jesteśmy samodziel-
ną spółdzielnią). Utworzyliśmy razem z nieżyjącą już znajomą 
– panią Jadzią Konderak – komisję społeczną. Zastanawialiśmy 
się, co powinniśmy zrobić. A ponieważ wszyscy jesteśmy mola-
mi książkowymi i wszyscy mieliśmy zapas książek, to ona [pani 
Jadzia] powiedziała: „Zróbmy bibliotekę!”. I tak to się zaczę-
ło. Początkowo spółdzielnia dała nam przedpokój na ulicy Opi-
nogórskiej. Tam były tylko dwie szafy w przedpokoju zerówki. 
W 1994 roku samorząd, którego przewodniczącą była pani Jo-
lanta Kwiatkowska, zaprosił nas do nowego lokalu, gdzie teraz 
jesteśmy. (…) I to wszystko trwa już dwadzieścia trzy lata.

Książki mamy z różnych źródeł. Na początku były tylko z na-
szych zapasów. Pomagał nam samorząd. Jakimiś dziwnymi me-
todami wygospodarowywał pieniądze. Trochę książek kupi-
li, chociaż nie zawsze one były trafione. Czasem w księgarni 
dawali byle co... A od dobrych dziesięciu lat dostajemy książki 
wyłącznie od czytelników, od nas i od wszystkich, którzy wy-
pożyczają książki. Mamy ponad trzy tysiące książek w zbio-
rach numerowanych. Bo harlekiny i kryminały są bez nume-
rów... Z nimi wychodzi ponad cztery tysiące, a jeszcze są pudła 
z książkami do wciągnięcia w katalog. W każdym razie, bazuje-
my na tym, co nam ludzie przynoszą, a czasem przynoszą bar-
dzo wartościowe rzeczy. Filip Springer, jak się dowiedział o bi-
bliotece, przyniósł około osiemdziesięciu książek na własnych 
plecach. Ledwo je doniósł.

Początkowo mieliśmy też zmienników – państwo Kozików, zna-
jomych pani Jadzi. Oni też już nie żyją. Po prostu zmiennicy 
w naszym wieku nam się wykruszyli. W momencie, kiedy ich 
straciliśmy, musieliśmy ograniczyć dyżury do jednego w tygo-
dniu – we wtorki. A czytelników nam raczej przybywa. Wszyscy 
się muszą w tę jedną godzinę dyżuru zmieścić… Raz na jednym 
dyżurze było trzynaście osób i to jeszcze z zapasami książek 
z wakacji.

Animatorka kultury  
z Osiedlowego Klubu
Co roku robimy zabawę andrzejkową, wigilię dla seniorów 
i mikołaja dla dzieci, który ma rozbudowany program. Każde 
dziecko dostaje prezenty, które nabywamy od sponsorów, 
a oprócz tego mamy też przedstawienie teatralne, program 
artystyczny. Dzieci zawsze przygotują coś dla Mikołaja, żeby 
jemu też było miło. 
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Mieszkaniec
Na Przyczółku to jest bardzo istotna rzecz, kto jest twoim są-
siadem. Sąsiad może być wspaniałym człowiekiem – tak jak 
moi wieloletni sąsiedzi, obok których mieszkam od początku. 
Wspólnie utrzymujemy czystość, wzajemnie sobie pomaga-
my. Nawiasem, sąsiadka jest pielęgniarką, więc czasem pomo-
że przy zastrzyku. Ale nie raz się słyszało, że sąsiedzi byli nie-
chlujni albo zawłaszczali sobie część [wspólnego] korytarzyka 
przed wejściem do mieszkań.

Dawny Mieszkaniec
Czy przestrzeń osiedla powoduje, że ludzie sobie pomagają? 
Myślę, że tak. Mogę przytoczyć przykład mojej babci, która ma 
problem z chodzeniem, więc jej dwie koleżanki z osiedla przy-
chodzą do niej. Jedna mieszka w tym samym bloku, kilka pię-
ter wyżej, a druga – na drugim końcu osiedla. Jak byłem mały, 
bliskość mieszkań sprzyjała poznawaniu osób. Ludzi widywało 
się zdecydowanie częściej. W szkole czy na podwórku. Nie było 
też problemu z zaproszeniem kogoś do domu, bo nigdzie nie 
trzeba było wychodzić.

Animatorka kultury  
z Osiedlowego Klubu
Wszyscy mieszkańcy korzystają z Klubu „Groszek”. On nie jest 
tylko dla państwa seniorów, którzy przychodzą rzadko i ich jest 
naprawdę niewielu. Bywają tu wszyscy – od malutkich dzieci, 

które tu przychodzą z rodzicami, po trochę większe, starsze 
dzieci. Głównie [przychodzą tu] maluchy, bo to one najbardziej 
potrzebują rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności. Im też 
najtrudniej organizować czas wolny. Więc żeby nie siedziały 
cały czas przy bajkach, rodzice przyprowadzają je do nas. 

Nie ma u nas dzieci z gimnazjum i szkół średnich, bo u nas prak-
tycznie nie ma dla nich zajęć. One już są tak zajęte szkołą, że 
nie ma im co zorganizować. One chętniej chodzą na korepe-
tycje, które – mam nadzieję – będziemy mieć od następnego 
roku. Wystąpiliśmy o to w budżecie partycypacyjnym.

Dawny Mieszkaniec
Przeprowadziłem się. Za mało jest tutaj miejsca do zakładania 
rodziny. Najbardziej tęsknię za zielenią i spokojem wewnątrz 
osiedla. Osobiście bardzo lubię to, że można tu przyjść i zrelak-
sować się, odpocząć od blokowisk, gdzie wychodzi się i co pięć 
metrów jest jakaś krata, a dziesięć metrów w drugą stronę – 
ulica. Osiedli, gdzie jest tak dużo zieleni, w Warszawie się nie 
znajdzie. Chyba, że to jakieś bardzo stare osiedla.

Pani z Biblioteki Osiedlowej
My lubimy nasze osiedle! Bardziej niż te osiedla, które teraz 
powstają. To są getta. A my mamy otwarte osiedle. Tu się żyje 
wewnątrz osiedla. Ale ze wszystkich stron jesteśmy otocze-
ni jezdniami, mostami, schodami… To nas blokuje. I ja, kiedy 
zaczęłam chodzić o kuli, bardzo boleśnie zdałam sobie z tego 
sprawę. 
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Dawny Mieszkaniec
Dla mnie jako dziecka najfajniejsze było to, że wszędzie było 
blisko, w tym do wszystkich znajomych, którzy pochodzili tak 
naprawdę z jednego bloku. Sam chodziłem do przedszkola, 
które tutaj jest. Najśmieszniejsze było to, jak na przedszkol-
nym placu zabaw mogłem wołać mamę, która w tym momen-
cie stała na balkonie.

Najmłodszy członek  
Rady Mieszkańców osiedla
U nas na osiedlu dziesięć lat temu nagrywali serial Bulione-
rzy. Pamiętam kadry z telewizji – widoki na galerie i na klat-
ki schodowe pod osłoną nocy. Ja aż się przestraszyłem. A to 
nie był kryminał, tylko serial komediowy. Przyczółek Grochow-
ski często pokazywany jest w różnego rodzaju filmach w złym 
świetle. 

Dawny Mieszkaniec
W jednej gazecie czytałem opisy tego osiedla i że tu jest „pe-
kin”, „przedsionek piekieł”, „getto”, i że ludzie wchodzą z jed-
nej strony, a wychodzą roztrzęsieni z drugiej. Bardzo złą opi-
nię swojego czasu miało to osiedle. Pewnie dlatego, że było 
szare i bardzo dużo młodych ludzi w wieku około dwudzie-
stu lat i ubierających się w dresy tu mieszkało. Nie wiem do-
kładnie dlaczego, ale ludzie po prostu bali się Przyczółka. Nie 
wyglądał zbyt atrakcyjnie. To było szare, wielkie blokowisko, 
gdzie się wchodzi i widać, jak ludzie na kogoś patrzą zza rogu 

i wyglądają z balkonów. Nie wiedziało się, czy za chwilę nie 
wyjdzie skądś paru dresów i czy wyjdzie się stąd z telefonem. 
Kilka lat temu tak było. A teraz? Teraz na pewno jest lepiej, jest 
bardziej kolorowo.

Mieszkaniec
Tu się w ogóle bardzo fajnie mieszka. W lecie, jak jest bardzo 
gorąco, można wyjść nad jeziorko i jest zupełnie inny klimat. 
Kiedyś z kolegą biegaliśmy wokół tego jeziorka. (…) A nad tym 
jeziorkiem kiedyś były stare baraki, można było sobie kaja-
ki wypożyczyć. Później to zlikwidowali w ramach porządków, 
a teraz jest tam totalny bałagan.

Dawny Mieszkaniec
Gdybym coś miał poprawić na osiedlu... Widzę, że bloki są ocie-
plane, odnawiane i osiedle nabiera kolorów. Ale szkoda mi 
bardzo Jeziorka Gocławskiego, które niedługo zostanie stra-
cone. Blisko niego mają powstać nowe budynki. Podobno, ma 
nie być odgrodzone... Nie wiem, kto tym kiedyś zarządzał, ale 
dawniej wokół samego jeziorka było bardzo dużo obiektów re-
kreacyjnych. Teraz pozostały po tym tylko resztki. Kiedyś tam 
było około pięciu placów zabaw, co około pięćset metrów. Tam 
były drabinki, rury do podciągania się, kosze na śmieci i wszyst-
ko było czyste. W pewnym momencie znalazł się nowy właści-
ciel i to wszystko upadło. Poza tym, kiedyś dookoła jeziorka 
były jeszcze działki prywatne. Teraz jest obudowane ekranami 
dźwiękoszczelnymi. Mają tam powstać dwa bloki mieszkalne 
i to już będzie wyglądało tak jak dawniej...
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Warto się przejść pod te ekrany. Ludzie próbują strajkować 
przez malowanie różnych rzeczy. Ktoś tam namalował czołg. 
Wszystko w proteście, żeby nie zabierać nam jeziorka, górek. 
Z tym osiedlem jest związanych wiele wspomnieć. Tutaj ludzie 
spędzali większość swojego życia, zwłaszcza ci starsi.

Pani ze Społecznej Biblioteki  
na Przyczółku Grochowskim
Patrząc na to, co dzisiaj się buduje i jakie to jest wszystko 
strasznie tandetne i jak są maleńkie podwórka, jak się [dewe-
loperzy] ściskają na maleńkich działkach, to myślę, że nasze 
osiedle ma oddech. I jak widzę naszą zadbaną zieleń, to my-
ślę, że Hansen by się ucieszył. I że o to mu właśnie chodziło – 
że te starsze panie siedzą na ławeczkach, że wychodzą matki 
z wózkami, że jest plac zabaw i wszystko się dzieje wewnątrz 
osiedla.

Teraz budują wielkie osiedla mieszkaniowe i to są tylko nocle-
gownie. Nikt nie myśli o tym, co dalej... 

Dawny Mieszkaniec
Gdybym mógł się spotkać z architektami osiedla, na pewno 
spytałbym ich o to, skąd taki pomysł wpadł do głowy? Bo to 
jest dość niespotykane. To jedyna w swoim rodzaju architek-
tura. Skąd pomysł, żeby zbudować blisko dwadzieścia dwa bu-
dynki, połączyć je jedną wspólną galerią i do tego jeszcze do-
dać windę?

Przedstawicielka Rady Nadzorczej SM 
„Przyczółek Grochowski”
Co jest unikatowego w Przyczółku? Jak osiedle powstawało 
i dla każdego to była nowość, to architektura się bardzo podo-
bała. Tutaj przyjeżdżały wycieczki szkolne i były kręcone filmy. 
W tej chwili tego nie ma. Natomiast każdy kto przyjeżdża za-
zdrości nam zieleni i tego, że jest bardzo czyściutko. U nas jest 
dużo kwiatów. Ludzie, którzy mieszkają na parterze, osiem-
dziesiąt procent z nich ma ogródki. W środku osiedla jest prze-
piękna zieleń! Kwitną tutaj róże i inne kwiaty. Jak zakwitną 
fiołki, to do mrozów mamy kwiaty. Mamy ukwiecone osiedle. 
Przepiękne. Zapraszam!
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WARSZAWSKIE BRÓDNO

BUDZENIE SIĘ 
BLOKOWISKA

Już sama nazwa Bródno nastręcza problemów. Jedni mówią, 
że od rzeki Brodni, inni że od brodów na Wiśle, którymi łatwo 
było przeprawiać się przez rzekę. Pisownia też jest niejasna. 
Na carskich mapach pisane cyrylicą jako Брудно, stąd na nie-
których polskich mapach jako Brudno. Spory etymologicz-
ne to jednak nic wobec głównego problemu: czym właściwie 
jest i gdzie jest prawdziwe Bródno? To dawna wieś, drewnia-
ne, przedwojenne Nowe Bródno czy najnowsze Nowe Bródno 
z wielkiej płyty?

Bródno – ale które?
Pomijając prehistorię (na terenie obecnego Bródna mamy po-
zostałości grodu z IX w.), nazwa Bródno pojawia się w XV w. 
jako określenie wsi królewskiej, która w XVII w. miała już dwa 
młyny, a której rozwojowi położył kres potop szwedzki. Bliż-
sza nam historia przenosi nas do wsi Bródno, która w XIX w. 
istniała na terenie obecnego Starego Bródna. Zupełnie nowy 
początek cywilizacyjny rozpoczął się z budową przez Rosjan 

Bartosz Wieczorek
animator kultury, mieszkaniec Bródna
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Kolei Nadwiślańskiej w 1877 r. Kolej dawała pracę i stabili-
zację, a napływ pracowników sprawił, że wokół kolei zaczęło 
powstawać Nowe Bródno, gdzie razem z polskim kolejarzami 
pracowali Niemcy i Rosjanie. Nowe Bródno miało podmiejski 
charakter ubogiej dzielnicy, z której podróż do Warszawy, czyli 
za Wisłę była sporą wyprawą. Bródno włączono do Warszawy 
w 1916 r. i wtedy zaczął się jego powolny, ale wyraźny rozwój. 
W 1924 r. uruchomiono linię tramwajową, zbudowano nowo-
czesny gmach szkolny, powstało nowoczesne kino „Klub”. Nie-
stety, pożoga wojenna położyła temu kres, Bródno składają-
ce się w większości z drewnianych domów spłonęło. Po wojnie 
cześć mieszkańców wróciła jednak w rodzinne strony, próbu-
jąc ułożyć sobie życie. I wtedy spadła na nich socjalistyczna no-
woczesność w postaci osiedla z wielkiej płyty, którego projekt 
przygotowano i zaakceptowano 29 maja 1961 r.

Wielka płyta i wielki niemowa
Powstanie osiedla Bródno w miejscu przedwojennego No-
wego Bródna wiązało się z wielkimi przemianami społeczno-
-kulturowymi dla żyjących tu ludzi, którzy musieli odejść od 
ustalonych form życia i przenieść się do bloków, a także z nie-
zwykle trudnym i bynajmniej nie naturalnym tworzeniem się 
społeczności blokowego Bródna, na które napłynęła ludność 
bardzo zróżnicowana społecznie. Pierwotnie Bródno miało 
być zapleczem mieszkaniowym dla robotników Żerania Prze-
mysłowego, szczególnie zaś dla FSO na Żeraniu. Dość znaczna 
grupa mieszkańców dawnego Bródna, nie wiemy dokładnie ile 
osób, nie wyobrażała sobie życia poza nim, głównie ze wzglę-
du na wysokie poczucie tożsamości lokalnej i z ciężkim sercem 

przenieśli się do nowych bloków, obserwując zagładę swych 
dawnych domostw. Przeprowadzka była dla nich końcem 
oswojonego świata, końcem ich rodzinnego Bródna, ich włas-
nych domów, przydomowych ogródków. Wielu mieszkańców 
podkreśla żal za straconym światem swej młodości, światem 
życia blisko natury w małej, bliskiej sobie społeczności, której 
członkowie żywili wobec siebie przyjazne uczucia i okazywa-
li sobie solidarność. Nowe bloki nazywali „stodołami”, „beto-
nowymi bunkrami”, których ciasnota, szarość i jednostajność 
stanowiła przejmujący kontrast z niedawnym światem, w któ-
rym żyli. Zupełnie inaczej życie w wielkiej płycie witała ludność 
napływowa, dla której otrzymanie mieszkania w nowym bu-
downictwie wiązało się z reguły z dużym awansem społecz-
nym. Od 1 stycznia 1978 r., po podziale Spółdzielni RSM „Pra-
ga” powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, która jest 
obecnie jedną z największych w Warszawie – liczy ponad 26 
tys. członków i zajmuje teren blisko 140 ha.

SM Bródno to twór szczególny. Wpływ poszczególnych spół-
dzielców na jej decyzje był i pozostał do dziś żaden. Fasado-
wość spółdzielczości mieszkaniowej to zresztą problem nie 
tylko Bródna. Spółdzielnie mieszkaniowe to jedne z najmniej 
reformowalnych struktur, które zostawił nam w spadku PRL. 
Są zarządzane niekiedy dziesiątkami lat przez tego samego 
prezesa, bezosobowe, nieprzyjazne mieszkańcom, strzegące 
zazdrośnie swych praw.

Zdecydowana większość budynków na dzisiejszym Bródnie 
leży właśnie w gestii SM Bródno, bez której nie można wyob-
razić sobie też żadnej większej lokalnej zmiany. Sama spół-
dzielnia, choć wyraźnie ociepla swój wizerunek, broni jednak 
przede wszystkim status quo. Regularnie startując przykłado-
wo w wyborach samorządowych jako komitet mieszkańców, 
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co zupełnie odbiega od rzeczywistości. Wszystkie jej działania, 
nawet mające charakter kulturalny czy społeczny, są przepro-
wadzane wedle jej pomysłów i na jej prawach po to, by strzec 
jej interesów i pokazywać wszystkim jej niechętnym, jak bardzo 
działa na rzecz mieszkańców. Rzeczywiście, cztery spółdziel-
cze domy kultury na Bródnie działają sprawnie, realizują swoje 
programy, zapraszają mieszkańców na swoje imprezy, organi-
zują wystawy, wycieczki, ale wszystko to jest jakby zatrzymane 
w czasie, rachityczne, oderwane od realnych potrzeb, zapie-
kłe. Mówiąc modnym dziś językiem, brakuje upodmiotowienia 
mieszkańców. Są oni tylko przedmiotem pewnych ustalonych 
przez spółdzielnie działań, wielką niemową, bezgłośną masą, 
której nie nauczono jej praw, która nawet nie wie, czego po-
winna od spółdzielni wymagać. Nie ma sensu dodawać, komu 
jest na rękę taka sytuacja.

Mieszkaniec Bródna – co to za stwór?
Przemiany społeczne i procesy wielkomiejskie sprawiły, że 
na Bródnie w dużej mierze mieszkają osoby starsze, których 
dzieci mieszkają już poza rodzinnym domem oraz sporo stu-
dentów, którzy mogą znaleźć tu tanie lokum. Jest też zauwa-
żalna obecność młodych małżeństw z dziećmi, ale przeważają 
raczej osoby starsze, często samotne. Da się też zaobserwo-
wać dużą rotację mieszkańców w blokach, co utrudnia two-
rzenie się lokalnej tożsamości. A tę Bródno ma bardzo silną, 
zwłaszcza od czasu, gdy na skutek arbitralnego podziału ad-
ministracyjnego stało się częścią Targówka. Nie daj Boże spot-
kać mieszkańca Bródna i powiedzieć mu, że mieszka na Tar-
gówku! Postawa taka, choć ma różne podstawy, jest mocno na 

Bródnie zauważalna. U starszych osób wynika z ich nostalgii za 
ich Bródnem dzieciństwa, za rodzinnymi domami, w których 
mieszkali zanim w ich miejscu wyrosły szare bloki. U młodszych 
osób to głównie silne poczucie tożsamości z osiedlem, na któ-
rym spędzili młodość. Silne poczucie tożsamości mieszkańców 
nie wyklucza oczywiście podziałów wewnątrzlokalnych. Mamy 
więc zasadniczy podział na Bródno i Bródno Podgrodzie, a tak-
że podziały związane z poszczególnymi ulicami czy blokami, na 
czele z Pekinem, najdłuższym blokiem na Bródnie, który zdaje 
się mieć własne poczucie tożsamości i wyjątkowości.

Przestrzeń między blokami praktycznie nie zmieniała się od 
czterdziestu lat – to zaniedbane piaskownice (odmalowywane 
co parę lat kolorową farbą), szczątkowe, pordzewiałe place za-
baw, zapomniana, zdewastowana przestrzeń, która kłuje wraż-
liwych w oczy, jakby komunikując wszem i wobec, że nic tu się 
nie ma prawa zmienić, że zawsze będzie tak jak jest. Uczy bier-
ności i obojętności. Nie łączy ludzi, nie zachęca do kontaktów, 
rozmów, przystanięcia na chwilę. Szara i anonimowa niczym 
wszechobecny asfalt. Szczególnym przypadkiem zaniedbania 
jest wspomniany Pekin. Mieszkańcy żyjący tam nie mają poczu-
cia bezpieczeństwa: kradzieże samochodów, łatwość dostępu 
do używek, znaczna ilość – szczególnie w okresie letnim – osób 
spożywających pod blokiem alkohol, brak placów zabaw dla 
dzieci, zaniedbane chodniki – wszystko to woła o gwałtowną 
i szybką zmianę.

I na szczęście wiele osób, wiele inicjatyw wyłamuje się z tej 
przygnębiającej rzeczywistości, stanowiąc skromne jaskółki 
zmian. Jedni pokazują filmy na ścianach bloków czy na klat-
ce schodowej, drudzy organizują sąsiedzki festiwal ciast, inni 
wreszcie – wystawy zdjęć na fasadach balkonów.
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Erupcja międzyblokowej kultury
Bródno bowiem, przez wielu mieszkańców Warszawy nadal ko-
jarzone wyłącznie z warszawskim blokowiskiem z lat 70. oraz 
z Cmentarzem Bródnowskim, konsekwentnie od lat jest źród-
łem niezwykłych impulsów artystycznych, społecznych i kultu-
ralnych, które pokazują nieznane, ukryte życie tego osiedla.

Iskrę artystyczną w 2000 roku zapalił Paweł Althamer, roz-
świetlając blok na Bródnie napisem ułożonym przez mieszkań-
ców z zapalonych w oknach świateł. To światło z akcji Bródno 
2000 miało dobrą energię. Pod jego wpływem Paweł Sky zapro-
sił w 2003 r. mieszkańców na pierwszy pokaz Kina na b(l)oku, 
kontynuując projekt w 2013 r. Michał Mioduszewski z kolei za-
inicjował Niezależne Kino Klatka, jedyne chyba w Polsce kino 
na klatce schodowej i zaczął prowadzić z sercem Domek Her-
baciany, jedyny chyba w Polsce społeczny dom kultury prak-
tycznie pod gołym niebem.

Za sprawą Pawła Althamera zaczął rozwijać się też wspaniale 
Park Rzeźby na Bródnie, gdzie od lat pojawiają się prace najwy-
bitniejszych polskich i światowych twórców. Światło z projek-
tu Bródno 2000 musiało też wpłynąć na młodych filmowców 
z Bródna: w 2003 r. powstał reportaż Wojciecha Koronkiewi-
cza Tam, gdzie jest Bródno, następnie reportaż Jana Mencwe-
la Domek Herbaciany (był prezentowany w ramach Doc Next 
podczas Cannes Film Festival 2013) oraz reportaż Mateusza 
Wyszogrodzkiego Tu zaczyna się Warszawa (wyróżniony w kon-
kursie Mój busz po polsku w 2013 r.). W 2010 r. Kino Świt stwo-
rzyło dla mieszkańców program edukacji filmowej Bródno ko-
cha kino, a następnie Akademię Filmową Kina Świt, gdzie na 
kameralnych pokazach można było spotkać się z wybitnymi 
polskimi reżyserami, a Paweł Sky rozpoczął stałą współpracę 

z bródnowskim kinem, która zaowocowała w 2014 r. wystawą 
plakatów Paweł Sky: Posters for Bródno.

W 1995 r. iskrę historyczną z kolei rozpaliło Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy – Oddział Bródno wydając dwa tomy wspo-
mnień „Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców”. Ten 
nurt działań kulturalnych na Bródnie wzmocnił w 2009 r. Zyg-
munt Kupniewski swą niesamowitą książką Warszawskie Nowe 
Bródno 1940 wydobyte z mgły zapomnienia. Pokłosiem tego 
było wiele inicjatyw, wśród których należy wymienić projekty 
Domu Kultury Świt, od lat zbierającego – w ramach akcji Tar-
gówek – bloki pełne historii – zdjęcia z przeszłości oraz wspo-
mnienia mieszkańców. Ostatni projekt Wielokulturowe Bród-
no, prowadzony przez Bartosza Wieczorka w ramach grantu 
z Muzeum Historii Polski chce ukazać młodym mieszkańcom 
specyfikę i mniej znaną wielokulturowość przedwojennego 
Bródna, a także pokazać w nowoczesnej formie wizualizacji 3D 
fragment przedwojennej ulicy Białołęckiej.

Ostatnio na Bródnie powstało zupełnie niezwykłe miejsce – 
Muzeum Komunikacji, oddolna inicjatywa, która już skumulo-
wała znaczny kapitał społeczny i kulturowy. Aktualnie trwa-
ją przygotowania do wydania artystycznego albumu Bródno. 
Generacja PRL, która ma pokazać życie codzienne na Bródnie 
w epoce Polski Ludowej.

Trzecim, ważnym nurtem działań kulturalnych na Bródnie jest 
szeroko rozumiana działalność wspólnototwórcza, której ce-
lem jest stworzenie naturalnej, żywej tkanki sąsiedzkiej, któ-
ra połączyłaby mieszkańców bloków w miarę bliską sobie, zna-
jącą swą tożsamość i potrzeby grupę obywateli Bródna. W te 
działania doskonale wpisuje się Kino na b(l)oku, Domek Her-
baciany, Targówek – bloki pełne historii, Parkrun Warsza-
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wa-Bródno czy Muzeum Komunikacji. W 2015 r. na Bródnie 
zrealizowany zostanie w ramach budżetu partycypacyjnego 
Bródnowski Jarmark Rozmaitości, powstanie też Kultural-
na Siłownia, miejsce łączące pracę nad zdrowiem fizycznym 
z miejscem sąsiedzkich spotkań i społecznych inicjatyw. Bu-
dżet partycypacyjny, wprowadzony w Warszawie pierwszy 
raz w 2014 r., zaktywizował znaczną część mieszkańców, któ-
rzy złożyli bardzo ciekawe projekty, skupiające się głównie 
na poprawie jakości życia na Bródnie poprzez umożliwienie 
mieszkańcom integracji i stworzenia miejsc i warunków do 
wspólnego przeżywania czasu wolnego i udziału w lokalnych 
wydarzeniach.

Bródno mówi: dajcie nam kulturę!
Bródno powoli więc, ale wytrwale dąży do tego, aby stać się 
wyróżniającą częścią Warszawy, mającą coraz większy, choć 
wciąż mało jeszcze zrealizowany, kapitał społeczny. Wiele po-
zostaje jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim dużo pozo-
stawia do życzenia współpraca aktywistów miejskich, anima-
torów kultury i działaczy społecznych z Urzędem Dzielnicy 
Targówek, który zdaje się zupełnie nie dostrzegać olbrzymie-
go potencjału rozwojowego dzielnicy, jakim jest kultura. Tym-
czasem kultura ma siłę odmiany wizerunku całego osiedla 
i dzielnicy. Trzeba to tylko umiejętnie wykorzystać. Z rzeczy 
najpilniejszych: dotkliwie brakuje przestrzeni i lokali dla dzia-
łań kulturalnych i społecznych, centrów integracji sąsiedzkiej, 
miejsc, które byłyby otwarte dla osób i organizacji, chcących 
działać dla Bródna. Brakuje także sieciowania między instytu-
cjami i środowiskami działającymi na Bródnie, które zdają się 

nie widzieć siebie nawzajem. Tymczasem tylko wspólne dzia-
łanie władz dzielnicy, szkół, bibliotek, domów kultury, Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bródno”, parafii, działaczy społecznych, 
twórców i aktywistów miejskich może przyczynić się do real-
nej zmiany relacji społecznych na Bródnie i przemienić nadal 
uśpione blokowisko w zaczątek lokalnej wspólnoty, która zna 
swe potrzeby i potrafi o nie walczyć.

Ostatnie lata nie były jednak zmarnowane. Wysiłek wielu ludzi, 
ich dobra energia sprawiły, że działania społeczne i kulturalne 
na Bródnie powoli zaczynają się na siebie nakładać i wzajem-
nie się wzmacniać. Synergia działań artystycznych, społecz-
nych i historycznych sprawia, iż wykluwa się nowa tożsamość 
i samoidentyfikacja tego wielkiego osiedla. Dziś Bródno to je-
dyne wielkomiejskie osiedle z własną identyfikacją wizualną, 
jedyne też osiedle, które tak mocno troszczy się o swoją prze-
szłość i historię, czego owocem jest wyjątkowa w skali kraju 
wizualizacja przedwojennego Bródna w trójwymiarze. Tysią-
ce zaś mieszkańców śledzących na portalu społecznościowym 
profile Bródno i Targówek – bloki pełne historii są żywym świa-
dectwem ich zainteresowania kulturą i historią oraz wymow-
nym apelem do władz dzielnicy, aby kulturę i rozwój społeczny 
potraktować w sposób poważny i nowoczesny, tak jak pragną 
tego mieszkańcy.

Pani co wyszła z kościoła 
z nabożeństwa majowego
„Lubię to Osiedle, mimo że tu nie 
mieszkam, Tu czuć taką szcze-
gólną wspólnotowość. Nie tylko 
w kościele”.

Ze skrzynki na opinie
„Żałuję, że nie mieszkam na takim 
osiedlu. U nas brakuje akcji spo-
łecznych animujących mieszkań-
ców. Fajna zieleń, przyjazna dla 
dzieci. Problem z parkowaniem.”
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K-lab
LABORATORIUM 

ARCHITEKTURY 
KAROLINIŠKĖS

tłum. Ewa Molik

Laboratorium Architektury Karoliniškės (K-lab) było eks-
perymentalną przestrzenią komunikacji działającą od wrześ-
nia 2013 do stycznia 2014 roku w typowym wieżowcu 
w Karoliniškės – modernistycznej dzielnicy mieszkaniowej wy-
budowanej w latach 70. w Wilnie. Celem K-lab było promowa-
nie pozytywnego wizerunku dzielnic-sypialni i przełamywanie 
przy użyciu eksperymentalnych narzędzi negatywnych stereo-
typów ich dotyczących. Wykorzystano między innymi metody 
badań bezpośrednich oraz szereg działań i akcji, które miały 
na celu nakłonienie mieszkańców do zaangażowania się, po-
znania przestrzeni, w której żyją i spojrzenia na nią z nowej 
perspektywy.

Po co nam to? 
W skład zespołu Laboratorium Architektury Karoliniškės 
wchodzili młodzi i entuzjastycznie nastawieni architekci, któ-
rzy zdecydowali się podejść do problemów kulturalnej i spo-
łecznej rewitalizacji dzielnicy od podstaw (the real place), za-
miast teoretycznie (the abstract place). 

Indrė Ruseckaitė, Mindaugas Reklaitis
badacze, architekci
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W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie inicjatywy re-
witalizacyjne rozpoczęły się już wiele dekad temu, Litwa jest 
dopiero na początku tej drogi – obecnie ogranicza się ona do 
renowacji i termomodernizacji budynków. Działania te nie roz-
wiązują głównych problemów dużych osiedli mieszkaniowych: 
monofunkcyjności i segregacji kulturalnej, zanikających prze-
strzeni publicznych i braku wspólnoty. Reaktywacja dzielnic-
-sypialni wymaga interdyscyplinarnego podejścia, z zastoso-
waniem zróżnicowanych narzędzi i konkretnych decyzji oraz 
– co najważniejsze – zaangażowania społeczności. Dlatego ze-
spół projektu zdecydował, że działania w zakresie tej inicjaty-
wy będą miały oddolny charakter, dzięki czemu społeczność 
osiedla brała czynny udział w określaniu kierunku rewitalizacji 
mieszkaniowej i miała wpływ na zastosowanie nowych, inno-
wacyjnych rozwiązań. 

Dlaczego Karoliniškės?
Pomimo, że Laboratorium Architektury mogło odbyć się 
w dowolnym miejscu, wybór dzielnicy Karoliniškės nie był przy-
padkowy. Kwestia negatywnych stereotypów w szczególności 
odnosi się do tego rejonu [nazwa osiedli na obszarze dawnego 
ZSRR – przyp. tłum.]. Jednym z typowych zachowań jest nie-
docenianie otoczenia. Karoliniškės jest jednym z najstarszych 
osiedli wzniesionych wielkoskalową metodą wielkiej płyty 
w Wilnie i jest krytykowana za monotonię urbanistyczno-ar-
chitektoniczną, odróżniającą ją od legendarnego i prestiżowe-
go sąsiedztwa – dzielnicy Lazdynai, która z kolei jest ceniona 
przez opinię publiczną i której w 1974 przyznano Nagrodę Le-
ninowską w dziedzinie architektury. Jedna czwarta z obecnych 

mieszkańców dzielnicy Karoliniškės mieszka tam od początku 
jej istnienia i ma bardzo negatywne spojrzenie na swoje oto-
czenie mieszkalne. Jednym z powodów takiego nastawienia 
jest fakt, że w epoce radzieckiej nie ukończono budowy żadne-
go z zaplanowanych publicznych centrów kulturalnych, co po-
woduje, że intensywna monofunkcyjność osiedla jest wysoce 
zauważalna. Obecnie obszar ten jest postrzegany jako miejsce 
szczególnie zagrożone segregacją społeczną, ponieważ mo-
bilność społeczna w dzielnicy jest bardzo ograniczona. Zdecy-
dowanie brakuje tu żywej, spersonalizowanej, zróżnicowanej 
przestrzeni publicznej; pomimo tego, że już w czasach radzie-
ckich podejmowano działania, które miały na celu organizo-
wać życie publiczne osiedla, między innymi poprzez tworzenie 
podwórek i innych półpublicznych przestrzeni. W ostatecz-
nym rozrachunku, organizatorzy projektu wybrali dzielnicę 
Karoliniškės do realizacji pierwszego etapu eksperymentu.

Jak to osiągnąć?
Podstawą projektu K-lab była teza mówiąca, że negatywne 
stereotypy o dzielnicach-sypialniach blokują pozytywne prze-
miany. Stereotypy te są żywe przede wszystkim w mediach, 
w umysłach obywateli, którzy mieszkają poza rejonami, ale ich 
mieszkańcy również są do nich przywiązani. Przykładowymi 
stereotypowymi opiniami są tezy, że: wszystkie takie obszary 
mieszkalne są typowe, monotonne i nudne; nie ma tu nic do ro-
boty; lokalni mieszkańcy nie mają poczucia wspólnoty; rejon to 
zdecydowanie nie jest miejsce, w którym turyści mogliby zna-
leźć coś ciekawego; dzieci mieszkające na tych obszarach cierpią 
przez niekreatywne otoczenie; na pewno nie wybrałbyś dzielnic-
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-sypialni na zrobienie zdjęcia dnia; mieszkańcy tych obszarów 
nie są zainteresowani swoim otoczeniem, itd. Nasze działania 
oparliśmy na weryfikacji stereotypów przez szereg działań 
eksperymentalnych oraz akcji, do udziału w których zachęca-
no mieszkańców Karoliniškės. Mieliśmy na celu zaprezentowa-
nie pozytywnych aspektów dzielnicy innym oraz odkrycie jej 
na nowo dla siebie. Każdy z członków wybrał dla siebie ste-
reotyp dotyczący dzielnic-sypialni i wyjaśniał, jak zamierza nad 
nim pracować:

Julija: Dzielnica-sypialnia to tylko chwilowe miejsce pobytu, 
z którym nie wiążą się osobiste sentymenty. Niezależnie od 
tego, jak długo i gdzie ludzie mieszkają, pozostawiają tam śla-
dy, więc poproszę mieszkańców Karoliniškės o przyjście do 
Laboratorium ze zdjęciem swojego ulubionego miejsca, lub 
zrobienie takiego zdjęcia. W ten sposób zbierzemy archiwum 
ulubionych fragmentów Karoliniškės. 

Aušra: Życie w dzielnicach sypialnianych jest nudne i szare. 
Wspólnie z miejscowymi postaram się uczynić codzienne ży-
cie bardziej kolorowym – upiec bułeczki, porozmawiać z ludź-
mi i omówić propozycje pozytywnych zmian w ich otoczeniu. 

Mindaugas: Mieszkańcy dzielnic-sypialni są pasywni, dzielnice 
powinny być wyburzone. Niekoniecznie! Uważam, że potrzebu-
jemy znaleźć nowe sposoby komunikacji i nowe narzędzia do 
działań. Dlatego w Laboratorium będę wypróbowywał wraz 
z odbiorcami niekonwencjonalne modele komunikacji w róż-
nych – prowokacyjnych czy pokojowych, ale zawsze innowacyj-
nych formatach.

Indrė: Wszystkie tego typu dzielnice są takie same i nie ma tam 
nic do pokazania turystom. Podejrzewam, że to niemożliwe, po-
nieważ każda dzielnica przypomina małe miasto w mieście ze 

swoimi wyjątkowymi miejscami, działaniami i obiektami, dla-
tego będę ich poszukiwała wraz z mieszkańcami Karoliniškės.

Norbertas: Mieszkańcy nie są zainteresowani swoim otocze-
niem. Uważam, że ludzie dbają o otoczenie dlatego, że ja rów-
nież to robię! Jeżeli jeszcze nie zacząłeś – zróbmy to razem!

Matas: Słyszałem legendę, że tęcza ma swój początek na przy-
stanku „Tęcza”.

Ieva: Ludzie mają masę niepotrzebnych rzeczy. Sądzę, że wszyst-
kie rzeczy mogą być przydatne dla innych ludzi. 

Jak funkcjonował K-lab?
Działania Laboratorium Architektury Karoliniškės można 
podzielić na dwie części. Pierwsza część obejmowała działania 
organizowane w przestrzeni laboratorium, a druga – kreatyw-
ne prowokacje i interwencje dotyczące przestrzeni, które mia-
ły miejsce poza nim. Mieliśmy nadzieję, że ten eksperyment 
przyciągnie uwagę opinii publicznej i pozytywnie „zarazi” in-
nych chęcią zainicjowania podobnych ruchów w innych wileń-
skich przestrzeniach i sytuacjach. Pierwszym narzędziem ko-
munikacji w K-lab był jednomiesięczny kalendarz programu 
działań, który wystawiliśmy przy wejściu do laboratorium. Każ-
dy dzień tygodnia był poświęcony działaniom jednego rodza-
ju i, rzecz jasna, stereotypowi. Schemat wyglądał następująco: 
wtorek – Re-dyskusje (stereotyp – dzielnice powinny być wybu-
rzone); środa – zbieranie, skanowanie i omawianie historycz-
nych zdjęć i przygotowywanie pamiątek z Karoliniškės (ste-
reotyp – dzielnica-sypialnia to tylko chwilowe miejsce pobytu, 
z którym nie wiążą się osobiste sentymenty); czwartek – gry 
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planszowe (stereotyp – dzielnice-sypialnie są przeznaczone tyl-
ko do spania); piątek – wieczorki kulturalne (stereotyp – dziel-
nice tego typu są przeznaczone tylko do spania); sobota – wy-
cieczki (stereotyp – nie ma tam nic do pokazania turystom); 
niedziela – wspólne śniadanie i warsztaty recyklingowe (ste-
reotyp – mieszkańcy nie są zainteresowani swoim otoczeniem). 
Poniedziałek był dniem wolnym od zajęć.

Chcielibyśmy podkreślić dwa kierunki działań, które uważamy 
za najbardziej udane i mające największy potencjał na przy-
szłość. Pierwszy – interwencje miejskie i krótkotrwałe akcje 
– prowokacje. Odbyło się osiem takich akcji. Były to między 
innymi: koncert orkiestry dętej na podwórkach Karoliniškės 
w ramach otwarcia Laboratorium Architektury; koncert muzy-
ki elektronicznej w przejściu podziemnym jako niekonwencjo-
nalne wydarzenie kulturalne w niekonwencjonalnej przestrze-
ni, mające na celu zwrócenie uwagi na przestrzenie publiczne 
i nowe możliwości działań, a także na zmianę atmosfery i wi-
zerunku przejścia; golf miejski w Karoliniškės, który zrodził się 
z przekonania urbanistów o tym, że na obszarach takich jak 
Karoliniškės jest wiele niewykorzystywanych przestrzeni pub-
licznych; impreza grillowa na podwórku wieżowca czy ankieta 
wśród mieszkańców bloku nr 44 przy ul. Asanavičiūtė przepro-
wadzona przy użyciu papierowych samolocików. Najbardziej 
niezwykły był pozorowany pomiar działki na podwórku blo-
ków mieszkalnych. Pomysł zrodził się z wypowiedzi architek-
tów i urbanistów pochodzących z cyklu spotkań Re-dyskusje 
i mówiących o tym, że gęstość zaludnienia w dzielnicach-sy-
pialniach jest zbyt niska i z tego powodu dzielnice te nie mogą 
przetrwać w wymiarze kulturowym i handlowym. Interesowa-
ło nas, jaka byłaby reakcja ludzi, gdyby próbowano zwiększyć 
gęstość zaludnienia Karoliniškės przez wybudowanie nowych 

domów szeregowych na podwórkach bloków. Chcieliśmy prze-
prowadzić prowokację, która miała sprawdzić, czy mieszkań-
com zależy na ich otoczeniu i jaka byłaby ich reakcja na możli-
we przekształcenia terenów budowlanych. Naszą intencją było 
ponadto zwrócenie uwagi mieszkańców na stan ich podwórek, 
będących niewykorzystanymi miejscami odpoczynku i rekrea-
cji, które mogłyby zostać uprzątnięte oraz urządzone tak, aby 
służyły mieszkańcom. Członkowie K-Lab M i N założyli kaski, 
wzięli skoroszyt i starą pięćdziesięciometrową miarkę oraz sto 
metrów taśmy z napisem „STOP”, wybrali przypadkowe po-
dwórko w Karoliniškės i zaczęli je mierzyć. Najbardziej czujni 
mieszkańcy natychmiast zauważyli nietypową sytuację, a ka-
ski, niepotrzebne na takim etapie „budowy”, zardzewiała miar-
ka oraz taśma przyczepiona gwoździami, naprawdę zaniepo-
koiły mieszkańców. Po kilkunastu minutach zaczęli wyglądać 
przez okna, pytając: „Co się dzieje?”. Gdy mieszkańcy wyszli na 
zewnątrz i pytali nas, odpowiadaliśmy, że tak naprawdę nic nie 
wiemy, twierdząc, że mamy tylko wytyczne do planu budowy 
domów szeregowych. Powiedzieliśmy im także o spotkaniu, 
mającym na celu dyskusję na temat planu, i że każdy może na 
nie przyjść. Wynik – w niedzielę wielu zaniepokojonych miesz-
kańców Karoliniškės przyszło do Laboratorium. Kiedy czę-
stowaliśmy gości kawą i śniadaniem, rozwialiśmy wyczuwalne 
w powietrzu napięcie, opowiadając o prawdziwym powodzie 
– idei stojącej za prowokacją. Na szczęście, mieszkańcy złapali 
dowcip, który – co prawda – nie był zbyt zabawny. Zapropono-
wali nawet, by częściej dokonywać takich pomiarów. Następ-
nie, dyskutowaliśmy na temat otoczenia w Karoliniškės i roz-
mawialiśmy o propozycjach. Była to chwila, kiedy zrodziła się 
idea wspólnego miejskiego ogrodu w Karoliniškės – projekt 
ten jest aktualnie w trakcie realizacji na jednym z podwórek. 
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Postrzegamy te działania jako jedne z głównych osiągnięć, 
ponieważ spowodowały ponowne rozpatrzenie alternatyw-
nego wykorzystania modernistycznej dzielnicy oraz zainicjo-
wały realne zmiany w przestrzeniach częściowo publicznych 
w Karoliniškės. Uważamy, że kwestia „realności” jest dosyć 
znacząca w tym kontekście. K-lab zaprezentował nasz projekt 
lokalnej gminie i przewodniczącemu dzielnicy oraz zastępcom 
przewodniczących seniūnatijos (administracyjnych podjedno-
stek dzielnicy Karoliniškės) pod koniec działalności Labora-
torium Architektury Karoliniškės w 2013. Jeden z głosów 
krytycznych mówił, że cały projekt wydaje się być bardziej 
artystycznym projektem badawczym bez określonego celu 
lub szeregiem happeningów artystycznych pozbawionych ja-
kichkolwiek „wymiernych propozycji czy rezultatów – których 
oczekuje się od architektów.” To faktycznie ukazuje problem 
konkretności projektów aktywistycznych, takich jak ten – je-
żeli „odbiorcą” akcji są lokalni mieszkańcy, muszą widzieć coś 
konkretnego – co rozumiemy przez wymierny rezultat jest du-
żym znakiem zapytania w dyskusji na temat urbanistyki mięk-
kiej i roli architektów.

Drugie pole działania to wycieczki prowadzone przez miesz-
kańców, które miały na celu rozprawienie się ze stereotypem, 
że w Karoliniškės „nie ma nic do pokazania turystom”. U źródeł 
tego stereotypu tkwi poblematyczna kwestia – co może być 
uznane za wartościowe na tego typu osiedlach.

Mówiąc w kategoriach architektonicznych – typowa architek-
tura i układ urbanistyczny Karoliniškės, poza kilkoma budyn-
kami użyteczności publicznej, nie mają żadnych unikalnych 
wartości. W tym kontekście trudno jest wymienić podobień-
stwa do osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, Przyczół-
ka Grochowskiego w Warszawie i innych wspominanych w tej 

publikacji dzielnic. Kluczową kwestią jest fakt, że „jednolita 
forma” Karoliniškės jest absolutnie nieunikalna. Nasz projekt 
nie został zainicjowany w uznanej dzielnicy zaprojektowanej 
przez znanych architektów i wysoko cenionej za wartości dzie-
dzictwa projektowania architektonicznego i urbanistycznego. 
Projekt nie zrodził się w miejscu, w którym wartościowe obiek-
ty byłyby zagrożone, a nowe wykorzystanie uznanego dzie-
dzictwa architektonicznego musiałoby zostać odkryte w celu 
wniesienia nowego życia w upadające perły modernizmu itd., 
jak to było w przypadku Lazdynai – sąsiadującej z Karoliniškės 
modernistycznej dzielnicy mieszkaniowej. 

Działaliśmy w miejscu, które jest pozbawione chwalebnej 
sławy, gdzie fenomen architektury typowej jest najbardziej 
żywy; w miejscu, w którym muszą pojawić się alternatywne ro-
zumienie wartości, dziedzictwa i tożsamości. W tym przypad-
ku chcieliśmy zachęcić miejscowych, by wymienili najbardziej 
wartościowe rzeczy w swojej dzielnicy. Poprosiliśmy ich o za-
znaczenia na mapie swoich ulubionych/najważniejszych/naj-
bardziej nostalgicznych/malowniczych miejsc. Po podzieleniu 
tych miejsc na grupy obejmujące różne zagadnienia, rozpoczę-
liśmy wycieczki, zapraszając lokalnych mieszkańców i specjali-
stów w danych zagadnieniach w charakterze przewodników. To 
były otwarte wydarzenia i wszyscy mieszkańcy oraz goście byli 
zachęcani do dodawania własnych historii, wspomnień i opinii. 
W 2013 roku zorganizowano dziewięć takich wycieczek. 

Pierwszą z nich były Plony zbiorów. Mieszkańcy dzielnic-sy-
pialni są doskonałymi ogrodnikami, zakładającymi grządki wa-
rzywne i ogródki kwiatowe lub sadzącymi drzewka owocowe 
tuż obok swoich balkonów. W czasie wycieczki odkrywaliśmy 
te zielone inicjatywy na podwórkach bloków, oglądaliśmy je 
przez obiektywy aparatów oraz zbieraliśmy fotograficzne tro-
fea na tradycyjne dożynki. 
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Skróty do sąsiadujących dzielnic – Pilaitė, Žvėrynas, Gariūnai – 
to trzy wycieczki możliwe do przeprowadzenia tylko w obec-
ności miejscowych, którzy znają tajemne, najkrótsze drogi, 
którymi można się dostać do sąsiadujących dzielnic. Podczas 
spaceru opowiadali, czego poszukują na tych trasach, co było 
w tych miejscach przed czterdziestoma laty i dodatkowo poka-
zywali ukryte połączenia pomiędzy formalnie niepowiązanymi 
częściami miasta. 

Sporty – idealna wycieczka na weekendy. Nielegalne puby 
zwane „lodziarniami” (z całą pewnością nie było tam lodów), 
interesujące minicentrum handlowe „Manufaktura Nagrob-
ków-Piwa-Szycia”, słynny targ Karoliniškės, legendarne, wie-
lofunkcyjne centra kosmiczne otoczone postsocjalistycznymi 
miejscami do degustacji, rezerwat krajobrazowy Karoliniškės 
dla alpinistów i rowerzystów górskich, sad jabłkowy dla wę-
drowców, plaże na łąkach nad rzekami Neris i Sudervėlė – to 
doskonałe resorty wewnątrz miasta. Trasa ta prezentowała 
nieplanowaną, ale dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyj-
ną tego obszaru.

Techno-Karoliniškės – tego dnia ustanowiono reżim-techno, 
a teren był odkrywany poprzez pryzmat technologii i tajnych 
męskich rytuałów. Wyprawa była przeprowadzona z komen-
tarzem strażaka, eksperta radzieckiej motoryzacji i eksperta 
w dziedzinie historii podziemnych cieków wodnych Wilna. 

Rytmy i dźwięki – odkrywaliśmy dźwięki i akustykę przestrze-
ni oraz rytmy codziennego życia. Echa przejść podziemnych, 
garaży, dzwonienie na placach zabaw, recytowanie białoru-
skiej poezji w szkole Fraciszka Skaryny, dźwięki miasta na 
skraju skarpy, targowy zgiełk, bicie serca w gabinecie szpi-
talnym Karoliniškės, śpiew sąsiadów piętro poniżej czyjegoś 

mieszkania, próby w szkole muzycznej Karoliniškės, koncert 
akordeonowy w znikającym amfiteatrze w parku Pasakos, li-
czenie dźwięków z zamkniętymi oczami do momentu, gdy 
usłyszy się trzask zamarzniętej trawy. Nagrywaliśmy dźwięki 
i sprawdzaliśmy akustykę miejsc własnymi głosami oraz instru-
mentami wykonanymi metodą do it yourself. Tomas Grunskis 
dokonał recyklingu zebranych nagrań w drugiej części ekspe-
rymentu Audio-recycling, a efekt jego pracy mieszkańcy uznali 
za hymn Karoliniškės.

DIY – było wyprawą wokół arcydzieł DIY, które stworzyli miesz-
kańcy, starając się poprawić swoje warunki domowe i środowi-
sko życia; na przykład: różne balkony, urządzenia i produkty, 
ogrodzenia ogródków, karmniki dla ptaków i wielopiętrowe 
domki dla kotów, ławki, chodniki, pergole, etc. Trasa ukazywa-
ła kolorowy obraz tego, jak mieszkańcy na własną rękę kom-
pensują niepowodzenia i niedobory wiedzy architektów w la-
tach 70.

Cosmo-Karoliniškės – wyprawa tropem ginących śladów „kos-
micznej” tożsamości dzielnicy. W latach 70. ulice, sklepy, przy-
stanki w Karoliniškės były nazywane tak jak elementy wszech-
świata – Saturna, Komety, Księżyca, Gwiazd, Burzy, Tęczy, 
Meteorytu etc. Wszystko to zaczęło znikać w latach 90., gdy 
ulicom zostały nadane nowe nazwy, upamiętniające nazwiska 
bojowników o niepodległość państwa, którzy zostali zamordo-
wani w pobliżu wieży telewizyjnej Karoliniškės w 1990 roku. 
Centra handlowe otrzymały ogólne loga handlowe, a ostat-
ni relikt – „kosmiczny” plac zabaw przy przedszkolu – został 
zburzony w 2013 i zastąpiony zadbaną łąką. Ten spacer był 
szczególnie ważny, ponieważ przypomniał kwestię tożsamo-
ści dzielnic-sypialni, która jest jednym z pomijanych aspektów 
w debacie publicznej odnoszącej się do przyszłości rejonów. 
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W czasach reżimu radzieckiego tożsamość dzielnic mieszkal-
nych była konstruowana dosłownie w sposób „od góry do 
dołu” – formy architektoniczne i urbanistyczne wyrastały szyb-
ko na terra nova, dziesiątki tysięcy ludzi wprowadzało się do 
tych miejsc, które nie mają historii poza metanarracją stworzo-
ną przez architekta.

Być może, przy obserwowanym ostatnio ożywieniu ruchów 
miejskich i rozprzestrzenianiu się „podejścia oddolnego”, nar-
racja mieszkańców wraz z ich własnym postrzeganiem najbliż-
szej przestrzeni z jej kompleksową organizacją oraz sposób, 
w jaki oni sami określają swoją lokalną tożsamość, może być 
kluczem do opracowania przyszłych scenariuszy dla dzielnic-
-sypialnych i mierzenia się z ich „jednolitą formą”. W ten spo-
sób dochodzimy do pytania, które pojawia się przy każdym 
projekcie aktywizującym lokalną społeczność – jak sprawić by 
działał w rzeczywistości?
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