
Jan Pelczar: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pelczar. W tym podkaście ruszam tropami gry 

miejskiej GlassGo na spotkanie z kuratorkami i artystkami, na zaproszenie Dominiki Drozdowskiej, 

kuratorki galerii SiC i gry miejskiej GlassGo.  

GlassGo vol.2 to druga edycja badawczego projektu galerii SIC! BWA Wrocław, skupiającego się na 

analizie kondycji i funkcji szkła oraz ceramiki w przestrzeni miejskiej. Rzadko rozpatrywana jako 

odpowiednia do ekspozycji powyższych mediów, odkrywa przed nami nowe konteksty oraz pozwala 

na ich alternatywne „czytanie” - jako obiektów dekoracyjnych, funkcjonalnych, ale też będących 

częścią codziennej miejskiej rzeczywistości. Rozkładając na czynniki pierwsze elementy, biorąc pod 

lupę oczywistości lub skupiając wzrok na tym, co niezauważalne, spojrzymy na nie z przewrotnej 

perspektywy, poznając ich nowe aspekty funkcjonowania. 

Dominika Drozdowska, rozmawiamy na piętrze galerii Szkła i Ceramiki, na antresoli, w centrum 

dowodzenia. W związku z tym pierwsze pytanie musi być o pomysł na tegoroczne GlassGo.  

Dominika Drozdowska: Mówiąc o tegorocznym pomyśle, powinnam się cofnąć dwa lata wstecz, 

gdzie wspólnie z Iwoną Kałużą zdecydowałyśmy się zająć tematem Kościuszkowskiej Dzielnicy 

Mieszkaniowej. Od tego momentu przeprowadziłyśmy szereg rozmów, wywiadów, reaserchu. Na 

bazie naszych badań powstała wystawa Pętla, o zamieszkiwaniu na KDMie. Konsekwencją naszych 

zainteresowań i lokalnych działań było to, aby druga odsłona gry miejskiej GlassGo odbyła się na 

obszarze KDMu.  

JP: Wśród prac rozmaitych artystek pojawiały się też takie elementy, które wskazywałyście same. 

Iwona elewację dawnego kina Warszawa, ty skupiłaś się zaś na głowach w Renomie. Dlaczego? 

DD: Ponieważ ja poza materialnym dziedzictwem, które jest bardzo bogate na tym terenie, zawsze 

poszukuję elementu czegoś co może nas wzruszać, poruszać nasze emocjonalne rejestry czy 

pobudzać nasze sentymenty. Tutaj odkryłam historię, romantyczną historię, gdzie pośród tych 

ceramicznych głów na Renomie, symbolizujących kosmopolityczność tamtejszego Breslau, znajduje 

się również głowa żony projektanta, który odpowiadał za stworzenie tych przepięknych rzeźb.  

O tym, że dom handlowy Renoma, a niegdyś Wertheim jest przykładem najwspanialszej wrocławskiej 

architektury wie każdy kto na niego spojrzy. Zaprojektowany przez Hermanna Dernburga, otwarty 2 

kwietnia 1930 roku jest niewątpliwie najbardziej charakterystycznym i dominującym budynkiem 

placu Kościuszki. Sześciopiętrowy gmach wzniesiony na stalowej konstrukcji - największy szkieletowy 

budynek w Europie - był symbolem nowoczesności i progresywności miasta. Ogromne wrażenie robiły 

sale sprzedażowe, windy, pierwsze na Śląsku ruchome schody oraz dwa czterokondygnacyjne 

dziedzińce nakryte szklanymi świetlikami i inkrustowane afrykańskim drewnem.  

Przypatrując się jego dostojnej powierzchowności mamy słuszne wrażenie jakby cała kubatura 

mieniła się odbijając światła dnia i nocy. To zasługa precyzyjnie przemyślanej elewacji 

skonstruowanej z obiegających cały budynek pasów okien i znajdujących się pomiędzy nimi 

ceramicznych gzymsów oraz licowanych szkliwioną ceramiką z domieszką płatkowanego złota 

ścianek podparapetowych. To właśnie dwa wspomniane wyżej aspekty przyczyniły się do tego, że ten 

etosowy budynek wciąż jest częścią Wrocławia. 12 marca 1945 roku podczas oblężenia Breslau został 

zbombardowany i stał w płomieniach przez kilka dni. Szczęśliwe właściwości fizyczne stali oraz 

klinkieru, materiałów odpornych na wysokie temperatury, pozwoliły mu przetrwać.  



Z ceramiki wykonane były również detale fasady w postaci 104 rzeźb ludzkich głów oraz kwiatonów, 

do wykonania których przywiązywano wielką wagę. Nie wszystkie przetrwały bombardowanie. 

Odrestaurowała je i odtworzyła zniszczone (72 repliki) w latach 2007-2009 Paulina Pokorny-Ziemba. 

To owe głowy, a szczególnie jedna z nich wymaga bliższego spojrzenia i odkrycia jej nieoczywistej 

romantycznej historii. Są one dziełem dwóch rzeźbiarzy Ulricha Nitschke i Hansa Klakowa. To za ich 

sprawą Wertheim okalały podobizny ludzi z całego świata Miały symbolizować kosmopolityczność 

miasta oraz bogatą ofertę produktów, kryjących się za murami domu handlowego. Podnosząc głowę 

i przyglądając się egzotycznym i różnorodnym typom, które przenoszą nas w odległe zakątki świata 

naszą uwagę może zwrócić twarz kobiety - europejki, w charakterystycznym art decowskim czepku. 

Widzisz ją? To żona Ulricha Nitschego, który w romantycznym geście uwiecznił na fasadzie twarz 

swojej ukochanej Hadwigii. Dzięki wspaniałemu zbiegowi okoliczności i dostarczeniu do Wrocławia 

przez wnuki obu artystów zdjęć archiwalnych oraz oryginalnego modelu, nie ma co do tego żadnych 

wątpliwości. Rzeźba głowy żony Ulricha Nitschke powstała w 1929 roku i w chwili, gdy została 

wykonywana, Hadwig miała 47 lat. Lata mijają a dowód miłości artysty do swojej żony, w postaci 

ceramicznej rzeźby nadal jest z nami i zajmuje godne miejsce w przestrzeni miejskiej Wrocławia. 

Mika Drozdowska  

JP: Jak wkomponowuje się takie miejsca w grę miejską? 

DD: Chciałyśmy to rozplanować tak, żeby powstała trasa, która przeprowadzi nas przez całe osiedle, 

czyli przejdziemy przez i poznamy każdy kwartał osiedla czy też placu Kościuszki, natomiast tak 

naprawdę od samego początku, kiedy powstała gra miejska GlassGo w 2015 roku, chodziło nam o to, 

aby poszukać nowych pretekstów do czytania, analizowania i poznawania mediów szkła i ceramiki w 

kontekście przestrzeni miejskiej. Te konteksty oczywiście mogą być zakorzenione w tkance miejskiej, 

w historii, ale też jesteśmy bardzo otwarte na współczesne, konceptualne tematy, stąd w wypadku 

tegorocznej edycji rzeczywiście możemy dotknąć tych mediów w bardziej historycznej narracji, 

patrząc na nie w kontekście właśnie elementów architektonicznych, konstrukcyjnych, czy też 

dekoracyjnych, ale są również stacje, które nawiązują do bardzo współczesnej problematyki, 

problematyki o której często się nie mówi, która jest tabu, jak przemoc domowa, czy nawiązującej do 

znikających zasobów naturalnych wynikających z globalnego kryzysu.  

JP: Zaprosiłyście także różne grupy, dla których sporządzono indywidualne oprowadzania, 

dedykowane dla niektórych grup. Była wśród nich taka złożona z dzieci. 

DD: Dzieci, w mojej osobistej perspektywie, to są w ogóle fenomenalni odbiorcy i ja za zadanie, jak 

obejmowałam tutaj stanowisko kuratorki w galerii SiC, dałam sobie to, aby odnaleźć zawsze 

przestrzeń w ramach jakiegoś projektu na stworzenie formatów dedykowanych dzieciom. Uważam, 

że ich percepcja, interpretacja sztuki współczesnej czasem przekracza nasze granice, które są 

obarczone normami społecznymi, czy po prostu naszą znajomością kultury. Zawsze dla mnie jest to 

bardzo ciekawe doświadczenie, bo wytrąca mnie to z utartych ścieżek myślenia, że w kontekście 

sztuki współczesnej musimy szczególnie myśleć o przekazywaniu w odpowiedni sposób tej wiedzy 

czy informacji. Często jest tak, że dzieci wyprzedzają nasze chęci.  

JP: Czy masz jakieś osobiste wspomnienia i doświadczenia związane z KDMem, z Placem Kościuszki? 

DD: Ja jestem wrocławianką, wychowałam się we Wrocławiu, urodziłam się w latach 80., więc 

powinnam powiedzieć McDonald. Pierwszy McDonald we Wrocławiu w latach 90. to był hit, tutaj na 



dole w Renomie, ale tak naprawdę jako mieszkanka Krzyków KDM zawsze był dla mnie miejscem 

wyznaczającym pewną granicę, miejscem, które swoją atmosferą, monumentalnością, jeszcze taką 

odczuwaną i obserwowaną z perspektywy dziecka, wyznaczył mi granicę centrum, dawał mi takie 

poczucie wielkomiejskości. Dzięki architekturze tutaj, dostawałam informację, że jestem mieszkanką 

miasta i właśnie dotarłam do jego centralnej, ważnej części.  

JP: A dzisiaj, masz oprócz galerii jakieś ulubione miejsca, jak na przykład chcesz sobie zrobić przerwę, 

gdzieś pójść, ławkę, murek czy jakieś inne miejsca związane z placem Kościuszki? 

DD: Ja bardzo lubię nasze sąsiedzkie podwórko, które zostało zaprojektowane przez Janusza 

Szymańskiego, odpowiadającego również za projekt zieleni miejskiej na placu Kościuszki. Podwórko 

obecnie można powiedzieć delikatnie zaniedbane, ale to dla mnie miejsce - tygiel, miejsce łączące 

różne społeczności, z ogromnym potencjałem, miejsce, które w swojej historii ma zapisany szereg 

wspólnotowych, samoorganizacyjnych działań, tam lubię się ukryć. Oczywiście jest przepiękny plac 

Kościuszki, obszar, teren zewnętrzny, ale ja lubię spacerować po tych enklawach, nieoczywistych 

miejscach ukrytych na osiedlu.  

Przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi i formuł badawczych, w tym roku skupimy się na szkle i 

ceramice biorąc pod lupę obszar Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, bo to tutaj od lat 50. XX 

wieku zaczęło odradzać się życie kulturalne, artystyczne i towarzyskie. Spotykano się w kawiarni 

Stylowej czy restauracji KDM. W Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki czytano gazety, a w 

galeriach BWA Wrocław i pod Moną Lizą tworzyła się nowa wizja sztuki młodego Wrocławia. Nocą 

plac rozświetlały systematycznie pojawiające się neony. 

Przyglądając się takim mediom jak szkło i ceramika zachęcamy do uważnego spoglądania na różne 

konteksty ich obecności i funkcjonowania w sferze publicznej. 

We współpracy z grupą specjalistów związanych z takimi dyscyplinami jak architektura, 

projektowanie szkła, historia sztuki czy problematyka przestrzeni miejskiej będziemy eksplorować 

analizować i definiować nowe tropy. 

JP: Kuratorka GlassGo, Iwona Kałuża. Spotykamy się na podwórku za galerią Szkła i Ceramiki. Rzadko 

tutaj się zapuszczam, jakoś podczas wernisażu życie galeryjne jest od frontu, ale dzięki GlassGo, mam 

wrażenie poznaliśmy właśnie przede wszystkim podwórka i te rzadziej uczęszczane miejsca na placu 

Kościuszki i KDMie. 

Iwona Kałuża: Dokładnie o to nam chodziło, bo sama gra miejska toczyła się na KDMie też nie bez 

przypadku. W tym roku z Dominiką Drozdowską prezentowałyśmy w Galerii SiC w BWA we 

Wrocławiu wystawę o tytule Pętla, która odnosiła się do zamieszkania na KDMie, gdzie tak naprawdę 

zestawiałyśmy część reprezentacyjną z zapleczem, podwórkami, z tym co się dzieje w miejscach, 

których zazwyczaj nie odwiedzamy.  

JP: Dlaczego takie a nie inne artystki zaprosiłyście do tego projektu? 

IK: Wybór był bardzo prosty. Alicja Patanowska została zaproszona dlatego że, jak już wcześniej 

wspomniałam, odnosiłyśmy się w samej wystawie do podwórek. Alicja w swojej pracy odniosła się 

do projektu Janusza Szymańskiego, jednego z architektów, mam na myśli architektów krajobrazu, bo 

to podwórko jako jedno z pierwszych we Wrocławiu było podwórkiem eksperymentalnym, gdzie 

zieleń dominowała, była zaprojektowana przez profesjonalistę, gdzie tym elementem 



najważniejszym była próba zbudowania przez niego pewnego zamkniętego obiegu wody w taki 

sposób, żeby ta woda sama nawadniała zieleń, roślinność, która została tu zasadzona.  Alicja była 

wyborem bardzo jasnym i klarownym z tego względu, że ona sama w swojej twórczości bardzo 

mocno nawiązuje, mówi o zrównoważonym rozwoju, o roślinności, zwierzętach. Z kolei druga 

artystka, Agata Grzych, została zaproszona dlatego że już przy projekcie Pętla, o którym wcześniej 

wspominałam, nawiązałyśmy z nią współpracę, gdzie z archiwów jej taty prezentowałyśmy zdjęcia z 

KDMu. Również w nawiązaniu do tego, że mówimy o zamieszkiwaniu wydawało nam się czymś 

naturalnym, że zapraszamy Agatę, żeby skupiła się na aspekcie rodzinnym, który dla nas był bardzo 

ważny. Karina Marusińska to z kolei przykład osoby, którą zdecydowałyśmy się zaprosić z tego 

względu, że KDM, czy każde tak naprawdę osiedle, to miejsce, gdzie mówiąc wprost nie zawsze 

dzieją się dobre rzeczy. Mowa tutaj o jakiś rodzinnych dramatach, które zazwyczaj dzieją się za 

zamkniętymi drzwiami i praca Kariny, która odnosiła się do siniaków, tego co się napiętnowało w 

trakcie pandemii, mówiła o tym bezpośrednio, ale my tutaj w żaden sposób nie chcemy mówić, że 

tylko tak jest na KDMie, tak jest tak naprawdę wszędzie. Poza tym zaprosiłyśmy Barbarę Celebucką z 

Innego Centrum. Tutaj też wybór był bardzo prosty, bo Inne Centrum od pewnego czasu zajmuje się 

też KDMem w kontekście przedsiębiorczości i tutaj z Basią już od dłuższego czasu współpracujemy. 

Basia zdecydowała się na podjęcie tematu neonów i tożsamości związanej z KDMem, czyli też tym 

powrotem do przeszłości, skupiła się stricte na neonie Jerzego Werszlera, który w poprzednim roku 

został na nowo odświeżony, zapalony, gdzie Inne Centrum przygotowało specjalne wydarzenie dla 

mieszkańców, wspólnego zapalenia neonu i napisałyśmy tekst, czy też zajęłyśmy się pewnymi 

zagadnieniami, ja i Dominika. Dominika wzięła na tapetę Renomę i głowy w nawiązaniu do tolerancji, 

wielokulturowości. Starałyśmy się za pomocą historii przeszłych opowiadać o współczesności. Ja z 

kolei odniosłam się do obecnego kina DCF, a byłego Kina Warszawa, gdzie chciałam zwrócić uwagę 

na trud, który projektanci czy architekci mieli, żeby doprowadzić do realizacji swoich założeń 

projektowych, to jest historia bardzo mało znana, gdzie na elewacji kina, w marzeniach projektanta 

Andrzeja Łukaszewicza, był taki dekor, który był zbudowany z tafli szklanych z recyklingu, z odpadów. 

To historia, która niestety nie ujrzała światła dziennego, w ostatnim momencie huta szkła się 

wycofała i do tego nie doszło. Wybór był podyktowany różnymi zagadnieniami, które my 

podejmowałyśmy przy projekcie Pętla, mówiłyśmy o zieleni i o przeszłości, starałyśmy się nakłonić do 

zastanowienia się nad tym jak jest w tym momencie i co może być dalej. 

Wróćmy do końca lat 60. XX wieku. Dokładnie w 1969 roku powstał projekt techniczny kina 

Warszawa. W jego wnętrzu amfiteatralna widownia na 650 miejsc, komfortowa poczekalnia, 

szerokie schody, sala rekreacyjna oraz bufet. Do początku lat 90. jedno z najnowocześniejszych 

wrocławskich kin.  

Jego architekt Andrzej Łukaszewicz we współpracy z Mieczysławem Rychlickim budowali na 

zastanych fundamentach XIX-wiecznego Palast-Theater. W powojennym, odbudowywanym przez 

nich budynku szkło miało pojawić się na elewacji.  

Nakreślając kontekst szkła jako materiału używanego w architekturze trzeba powiedzieć o tym, jak 

szkło ewoluowało. Od pełnych blasku średniowiecznych witraży, poprzez popularne w PRLu 

witromozaiki i luksfery, po obecne szklane wieżowce. Synonim nowoczesności i prestiżu. Gdzież są 

twoje szklane domy?  - pisał Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”. 

W kinie Warszawa elewacja miała być zdobiona okładziną wykonaną z odpadów przetopionego 

szkła. By wszystko było spójne wymiary tafli szklanych zostały dostosowane do wielkości otworów 



okiennych. Prowadzono rozmowy. Wydawać by się mogło, że plan był idealny -bazujacy na 

niewykorzystanym materiale. W finale jednak dyrekcja huty szkła w Wałbrzychu zmieniła zdanie, a 

architekci jako zadośćuczynienie mieli zadowolić się szklaną dekoracją osłaniającego wejście 

parawanu. W te działania zaangażował się wrocławski projektant szkła - Zbigniew Horbowy. Przy 

czym i tutaj wszystko okazało się artystyczną mrzonką. To co jest obecnie widoczne, to ceramiczna, 

kobaltowa okładzina parteru kina, która nie ma nic wspólnego z pierwotnym projektem Łukaszewicza 

i Horbowego.  

Ceramika była obecna również we wnętrzu. Choć i ta realizacja nie oddała początkowych założeń. 

Zamiast wizji projektowej Mieczysława Rychlickiego hol kasowy i inne wnętrza wypełniły białe, 

potłuczone przez robotników ceramiczne płytki. Kolejny przykład niespełnionych w owym czasie 

projektowych aspiracji.  

Kino „Warszawa’ to historia wrocławskich ambicji i manifestacji. Chęci pokazania swojego miejsca na 

kulturalnej mapie Wrocławia. Czegoś co działo się w opozycji do dawnego, przedwojennego i 

„niemieckiego” Palast-Theater. Patrząc na całość - nowoczesność była we wnętrzu. Elewacja 

zewnętrzna to przykład niemożności realizacji, marzeń o recyklingu i wykorzystaniu szkła jako 

elementu dekoracji w powojennej architekturze.  

Iwona Kałuża 

JP: Jak oceniasz z perspektywy przebieg GlassGo, jak udało się tutaj wejść z porozumieniem, 

perspektywą, z relacjami sąsiedzkimi do mieszkańców KDMu, ale też do Wrocławian, dla których to 

miejsce jest ważne, bo stanowi właściwie samo serce miasta? 

IK: Gra miejska była ‘wisienką na torcie’ oddaniem czegoś znowu dla mieszkańców, ale i nie tylko. 

Czy to udało się? Nie wiem. Z tego względu, że gra była tak zaprojektowana, że można było w nią 

grać o każdej porze, my nie miałyśmy z Dominiką mocy sprawdzenia ile ludzi zagrało w tę grę, ale 

chciałabym dodać, że spotkałam się kilka razy z mieszkańcami KDMu, mówiłam im o tej grze, że jest 

coś takiego, że zachęcamy, żeby mogli poznać swoje najbliższe miejsce gdzie mieszkają, w kontekście 

szkła i ceramiki, i mówili, że grali, więc myślę że udało się nam to, ale też na początku, w sierpniu i we 

wrześniu były takie trzy rozgrywki dedykowane, które zachęcały do wspólnej gry, które były grami 

prowadzonymi przez przewodników i tak to zaprojektowałyśmy, żeby jedna rozgrywka była 

dedykowana dla każdego i ją prowadziła Barbara Celebucka. Druga gra była stricte przeznaczona dla 

dzieci i tutaj zaprosiłyśmy do współpracy Alicję Abramowicz. Trzecia rozgrywka była prowadzona 

przez Ewę Plutę i ona z kolei była dla wszystkich, z nastawieniem na osoby głuche.  

Zasady gry  

Do wzięcia udziału w grze potrzebujesz smartfona z funkcją czytania kodów QR i aparatem oraz 

mapkę, którą będzie można pobrać z galerii SIC!, w DCF przy ul. Piłsudskiego 64a oraz Green Caffe 

Nero przy pl. Kościuszki 1. Na mapie zaznaczonych jest 6 punktów znajdujących się na terenie 

Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Poruszaj się po niej w celu odnalezienia wszystkich 

zaznaczonych miejsc. Na mapie zaznaczonych jest 6 punktów znajdujących się na terenie 

Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Poruszaj się po niej w celu odnalezienia wszystkich 

zaznaczonych miejsc. Po znalezieniu wszystkich punktów uzupełnij formularz dostępny na stronie 

glassgo.bwa.wroc.pl i wykonaj zadanie finałowe. 



JP: Karina Marusińska, nieopodal swojej pracy zrealizowanej na GlassGo. Skąd pomysł tej konkretnej 

realizacji w tym konkretnym miejscu? 

Karina Marusińska: Trudno mi sobie przypomnieć jak to się wszystko zaczęło, ale wydaje mi się, że ja 

go wydobyłam z jakiejś swojej skrzynki narzędziowej, skrzynki z pomysłami, które często w moim 

przypadku dojrzewają i muszą natrafić na bardzo konkretną sytuację i miejsce, abym mogła czy też 

chciała je zrealizować. Wydaje mi się, że tak było w tym przypadku, ale nie pamiętam, przyznam 

szczerze. Myślę, że w ogóle wycinam z pamięci takie rzeczy, które są formalne i które później nie 

mają większego znaczenia. Chyba było tak, że Dominika Drozdowska przedstawiła mi ogólną 

koncepcję tego projektu, który zresztą znałam z poprzedniej edycji. Jako że często działam w 

przestrzeni publicznej, to połączenie działań o ludziach, dla ludzi i jeszcze z wykorzystaniem tego 

medium, którym jest ceramika bądź szkło, wydało mi się idealnym pomysłem, natomiast z tego co 

pamiętam ja na tym podwórku przebywałam wielokrotnie ze swoim dzieckiem, żeby poznać tkankę 

ludzką od wewnątrz, żeby poznać jej ‘bebechy’ i to dopiero pozwoliło mi ostatecznie zdecydować, że 

to jest ten konkretny pomysł. 

JP: Rola samego ‘widoczku’ i wspomnienia z dzieciństwa, ja o czym takim jak ‘widoczek’ 

dowiedziałem się dopiero kiedy sam miałem dziecko. W moim dzieciństwie to się nie pojawiło. 

KM: Dziewczyny, wszystkie dziewczyny, wiedzą o co chodzi, te starsze i te młodsze, przynajmniej tak 

wynika z mojego rozpoznania, że mężczyźni czy chłopcy może coś kojarzą, ale to są mgliste 

wyobrażenia o tej zabawie, natomiast dziewczyny doskonale rozumieją ten koncept. On nie ma 

konkretnego celu, że coś mamy osiągnąć, jeśli mogę tak przybliżyć ideę ‘widoczków’ to w moim 

przypadku, z mojego dzieciństwa to wyglądało tak, że zakopywało się w ziemi cenne rzeczy z punktu 

widzenia dziecka, czyli były to jakieś atrakcyjne fragmenty roślin, papierki po cukierkach, muszelki, 

takie drobne rzeczy, które uznawałyśmy za skarby, przykrywałyśmy je fragmentem szkła i to był 

sekret, który ujawniało się osobom albo bliskim, albo zaufanym, albo po prostu zachowywało się je 

dla siebie. Często było bardzo trudno do nich później ponownie trafić, ponieważ to jest drobny 

element, który się gubił w trawniku.  

JP: A w tym konkretnym ‘widoczku’? 

KM: On już nie jest tak zabawny jak te z dzieciństwa. Postanowiłam poruszyć problem przemocy 

domowej, który jest mi z pewnych względów bliski, może nie dotyczy mnie bezpośrednio, ale moich 

najbliższych, lubię mówić o tematach z którymi mam bezpośredni kontakt, ponieważ mam wrażenie, 

że wiem o czym mówię i choć nie wszyscy muszą się z tym zgadzać, to jest to mój punkt widzenia i 

coś, co chcę ja sama zakomunikować. W tym przypadku oczywiście robię to w imieniu, niestety 

sporej, grupy społeczeństwa, o czym nie wiemy, lub też wydaje mi się, że czasem nie chcemy 

wiedzieć, wolelibyśmy myśleć, że wszystko wygląda w porządku, podczas kiedy jak wchodziłam w 

głębsze rozmowy z ludźmi, okazywało się, że każdy z nas wie, że za ścianą lub u sąsiadów, u rodziców 

dzieją się rzeczy które należałoby może zgłosić a może po prostu należałoby się nad nimi pochylić. 

Jak? To już jest trudniejsze pytanie i na to nie chciałabym odpowiadać, bo nie jestem ekspertką, 

natomiast jestem przekonana, że nie należy być biernym. 

JP: Nie należy zakopywać jak tego ‘widoczku’. 

KM: Tak, ja go zakopałam, ale w określonym celu, ponieważ to jest forma gry, średnio zabawnej w 

moim przypadku, ale to jest formuła, która jest udostępniona szerokiej publice. Również, z tego co 



zauważyłam, przypadkowo zapewne, dzieci trafiają na te szkiełka, albo osoby, które się tutaj z 

naturalnych powodów pojawiają, więc jest to praca, która co prawda jest zakopana w ziemi, ale ona 

jest ujawniana podczas tej gry i to, że z tobą rozmawiam to też jest forma, kiedy ja chciałabym ten 

problem ujawnić i wystawić na światło dzienne.  

JP: Jeszcze jest jeden aspekt szkiełek, my możemy je wyciągnąć, czy zostaniemy z czymś innym? 

KM: One są częściowo widoczne, częściowo zakopane, moim celem, głównym założeniem było to, 

żeby zachęcić ludzi do odkopania ich z ziemi, do grzebania w ziemi, żeby je wydobyć stamtąd, 

ponieważ chcę, żeby brud za paznokciami, który się pojawia naturalnie, pozostał z ludźmi na dłużej i 

skłaniał ich do refleksji.  

JP: Mówiłaś, że tutaj w podwórku poznawałaś też tkankę ludzką oprócz tej tkanki miejskiej, poznałaś 

oprócz dzieci bawiących się w piaskownicy i grających tutaj w koszykówkę jakieś inne osoby? 

KM: Myślę, że tutaj jest cały przekrój społeczeństwa, to są moje prywatne spostrzeżenia, zarówno 

pod względem wiekowym i statusu społecznego, więc jest to bardzo zróżnicowana grupa osób.  

JP: Podoba ci się na tym podwórku? Czujesz się tu dobrze? 

KM: Nie wiem jakie kategorie przyjąć, ale czuję się jak w swoim dzieciństwie, zdecydowanie.  

JP: To ciekawe, bo twoje dzieciństwo nie było we Wrocławiu. 

KM: Nie, było w Bełchatowie, natomiast to była taka społeczność, gdzie były miejsca, w których 

ludzie mogli się spotykać. Tutaj, zobacz, mamy bardzo dużo ławek, teraz dopiero to dostrzegłam, 

jakie jest zagęszczenie tych ławek, jest naprawdę ogromne jak na warunki miejskie. Spotykają się 

tutaj różne pokolenia i to jest, myślę, to, co łączy też moje dzieciństwo. 

JP: Droga do Wrocławia wiodła też przez Kielce Z Bełchatowa przyjechałaś tu na studia Czy 

Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa była do momentu realizacji artystycznych chociażby tu w 

galerii SiC jeszcze za czasów Agnieszki Kurgan ważna dla ciebie w ogóle? Jak ją postrzegałaś jako 

osoba, która jest wrocławianką od czasów studenckich? 

KM: Przyznam szczerze, że ja przekraczałam ją tak dosyć przypadkowo, nie była ona raczej moim 

celem poza galerią, z którą jestem związana już od wielu lat, ale staram się być baczną obserwatorką 

tego co się dzieje dookoła mnie, więc ja sobie ją już wcześniej, powiedzmy, zmapowałam. Natomiast 

ta moja wiedza nie była usystematyzowana, uporządkowana, ale tak intuicyjnie i sercem czułam, z 

czym mogłabym mieć do czynienia i że nie chcę też pracować na ulicy, ale chcę pracować na 

podwórku, w takiej trochę zamkniętej przestrzeni, która może być reprezentatywna dla wielu innych 

miejsc. 

JP: Poza galerią, gdzieś cię przyciąga KDM wrocławski? Gdzieś tutaj masz jakieś swoje miejsce 

ulubione? 

KM: Na przykład ta ławka, jestem tu nie po raz pierwszy, spędziłam na niej sporo czasu i chyba na 

tym bym się zatrzymała, bo tutaj czuję się dobrze, jest ona oddalona od zgiełku miejskiego, ja 

potrzebuję takich momentów w ciągu dnia, żeby zresetować się przed, na przykład, kolejnym 

spotkaniem.  



JP: A czy na takich ławkach też myślisz o kolejnych pracach, kolejnych realizacjach? Wpadają ci 

pomysły do głowy? A jeśli tak, to czy wtedy je od razu gdzieś zapisujesz czy przenosisz ze sobą i jeśli o 

nich nie zapomnisz, to znaczy, że jest szansa, że coś powstanie? 

KM: Akurat tutaj trafiłeś w sedno, bo siedzenie na ławce jest tym momentem, kiedy mogę sobie 

uporządkować myśli, to jest takie miejsce, gdzie jestem wszędzie i nigdzie zarazem. Wyszłam z 

domu, idę gdzieś, ale zatrzymuję się w przypadkowym miejscu, które pozwala mi odciąć się od 

bodźców, które mnie zazwyczaj rozpraszają. Zawsze zapisuję moje myśli, dlatego tych zapisków mam 

bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest geneza tego projektu, który tutaj powstał. Ze zlepku 

myśli stworzyłam to.  

JP: To my też zapisujemy wciskając stop i save naszą rozmowę z Kariną Marusińską. Dziękuję bardzo. 

KM: Dziękuję serdecznie. 

Praca nawiązuje do dziecięcych rytuałów - „zabawy w sekrety” zwanej też „widoczkami”. Polega ona 

na zakopywaniu w ziemi starannie zakomponowanych skarbów (kwiatów, kamieni, koralików, 

liścików itp.), a następnie przykryciu ich kawałkiem szkła. Tajemnicę o ich istnieniu ujawnia się 

osobom szczególnym i bliskim jako wyraz zaufania. 

W tradycyjnych „Sekretach” szkło zabezpiecza skarby, które stają się widoczne po odsłonięciu warstw 

ziemi (szkło chroni skarb i jednocześnie go ujawnia). Szkło jest tu granicą pomiędzy skarbem a 

światem zewnętrznym, tym, co prywatne i publiczne. 

W moich "Sekretach” fragment potłuczonego szkła traktuje o przemocy - nosi ślady obrażeń 

skórnych, które są z nim zintegrowane. Jednocześnie sam w sobie jest elementem opresyjnym, m. in. 

ze względu na ostre krawędzie. Mógłby być więc użyty jako narzędzie ataku lub samoobrony. 

„Sekrety” na które spoglądamy dotyczą zjawiska, które należy do społecznego tabu. Ofiary przemocy 

domowej zazwyczaj ze wstydu bądź lęku ukrywają dowody jej istnienia. Paradoksalnie jednocześnie 

towarzyszy temu nadzieja, że ktoś je odkryje i zareaguje, przerywając cierpienie osoby 

pokrzywdzonej.  To praca o bardzo małych rozmiarach i bardzo dużym ciężarze znaczeniowym. 

Obecnie istnieje zagrożenie wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy (Konwencji 

stambulskiej) o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Więcej 

informacji na ten temat pod poniższym linkiem: https://cpk.org.pl/konwencja-stambulska/ 

Karina Marusińska 

JP: Barbara Celebucka, nieprzypadkowo spotykamy się pod neonem PZU. 

Barbara Celebucka: Zgadza się, neon PZU właściwie w moim życiu bardziej pojawił się w zeszłym 

roku. Zainteresowaliśmy się tym neonem w projekcie, który prowadzę, to jest projekt Inne Centrum. 

Rok temu neon „ubezpiecz mieszkanie w PZU” poszedł do renowacji. Wtedy zauważyliśmy, że dla 

wielu mieszkańców Wrocławia to jest bardzo ważny element w krajobrazie tego miasta. Dużo osób 

zgłaszało się do nas z pytaniami co się stało, te osoby były zaniepokojone tym co się z nim dzieje, czy 

on nie zniknął na zawsze. Wtedy to była pierwsza moja myśl, że tego typu elementy są dla nas 

istotne, jeśli chodzi o poczucie przynależności, tożsamości. To był pierwszy czas, kiedy ten neon u 

mnie się mocno pojawił. Później on jeszcze się wydobył, kiedy dziewczyny z BWA SiC zaprosiły mnie 

do udziału w grze miejskiej GlassGo. Tam tematem narzuconym było oczywiście szkło i ceramika, 

https://cpk.org.pl/konwencja-stambulska/


którym zajmuje się galeria i naturalnie się to połączyło, te dwa tematy, czyli szkło jako element 

tożsamości miejsca. 

JP: I na czym polegał udział neonu w samym GlassGo? 

BC: To był jeden z przystanków w grze. Ich było cztery. Ta gra polegała na wymianie myśli, 

doświadczeń, na temat szkła i ceramiki w przestrzeni publicznej. Neon PZU to było jedno z zadań i 

jeden z przystanków w grze GlassGo. Tam czekał na uczestników tekst, który dotyczył tożsamości i 

neonu „ubezpiecz mieszkanie w PZU”. 

JP: Mówisz o Innym Centrum i o neonie, i o szukaniu tożsamości. Spotykamy się w dzień, kiedy 

mocno wieje i to może być dla niektórych wiatr niosący zmiany, on akurat podczas naszego nagrania 

zapewne przyniesie zmianę z lata na jesień, ale ja zastanawiałem się jadąc tutaj, że neony często 

wyznaczają centrum. Na przykład dla mnie, centrum świata takiej cywilizacji, w której żyjemy, 

wyznaczają neony na Times Square i zawsze jest ekscytacja jak ktoś się tam pojawi. Przypomniałem 

sobie, że w dzieciństwie traktowałem jako centrum Wrocławia, centrum miasta, właśnie ten kwartał 

na placu Kościuszki, być może także ze względu na te neony.  

BC: Tak, właściwie neony często pojawiały się w centrach miast, tam, gdzie jest koncentracja usług, 

bo neon zwykle jest po prostu reklamą. Właściwie to był bardzo krótki okres, kiedy neony były tak 

popularne u nas w Polsce, bo to są lata 60., 70., kiedy był rozkwit i szybko lata 90. i to, że reklama 

uliczna potaniała, przez co zupełnie już są popularne inne środki reklamowe, sprawiły, że te neony 

szybko zniknęły, po prostu stały się za drogie i opanowała nas inna estetyka. Stąd też myślę bierze się 

nasza nostalgia, poczucie tęsknoty w związku z neonami, bo jeśli nie możemy ich pamiętać, mamy 

tylko wyobrażenia na ich temat, to i tak zauważyłam, że budzą w nas nostalgię do estetyki, okresu w 

przestrzeni publicznej, która była ładna, estetyczna, ale rzeczywiście, tu masz rację, ona dotyczy 

głównie centrów miast i często kilku głównych handlowych ulic i tak też było we Wrocławiu. To była 

ulica Piłsudskiego, ulica Świdnicka, gdzie nagromadzenie neonów było bardzo duże.  

JP: Czy dla ciebie plac Kościuszki odgrywał jakąś ważną rolę wcześniej? 

BC: Ja mieszkam we Wrocławiu od 10 lat, więc kiedy zauważyłam plac Kościuszki po raz pierwszy to 

myślę, że jego założenie urbanistyczne jest ciekawe, to jest zamknięta sytuacja, ale on jest 

nieopowiedziany, niewydobyty. Ten układ, to że otoczony jest Kościuszkowską Dzielnicą 

Mieszkaniową jest dosyć ukryte, więc jak już to zauważymy, to wtedy ten zachwyt możemy już tylko 

mam wrażenie kontynuować, ale rzeczywiście nie jest to coś, co nas mocno bije po oczach na 

początku, więc to jest takie miejsce, które warto powoli odkrywać, tak też było w moim przypadku.  

JP: Dzisiaj masz tu jakieś ulubione miejsce? 

BC: Pierwsza myśl to są podwórka. To jest kolejny etap odkrywania Placu Kościuszki i KDMu a każde 

podwórko jest zupełnie wyjątkowe i już znam właściwie każdy zakamarek, to trwało trochę czasu. 

Bardzo fajne są miejsca, w których są ławki, bo na samym placu Kościuszki tego brakuje, a w 

podwórkach ich trochę jest. To, że ja mogę sobie usiąść na ławce na podwórku KDMu jest bardzo 

przyjemne, one są głównie w podwórku, gdzie jest DCF i w podwórku niedaleko BWA SiC. To są dwa 

fajne podwórka na których można przysiąść, poczytać i spędzić czas. 

JP: Wczoraj rozmawialiśmy z Kariną Marusińską, odkryliśmy, że tam jest skupisko, nagromadzenie 

ławek, są jedna na drugiej. 



BC: Rzeczywiście tak było. Warto też spojrzeć na historię KDMu, bo to było o tyle specyficzne, że 

kiedy budowała się Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa to część budynków, która już powstała, 

zaczęła być zamieszkiwana, więc są tu jeszcze mieszkańcy, mieszkanki, które, mieszkając tutaj, 

pamiętają to, jak obok powstawały budynki. Jednocześnie to był taki czas, kiedy rodziła się 

społeczność KDMu i wiele osób brało czynny udział w budowie KDMu i wciąż to pamiętają. Kiedyś 

tutaj rzeczywiście żyło się sąsiedzko, pewnie dużo mocniej niż w tym momencie i na tamtym 

podwórku były między innymi dni dziecka organizowane wspólnie, to była oddolna inicjatywa 

mieszkańców, oni to wspominają w tym momencie. Tam to podwórko żyło, z tych ławek korzystano, 

rodziny spędzały tam czas, to pozostałość. Teraz czuć głównie tęsknotę za tym czasem wśród 

mieszkańców. 

JP: Może nie jest to geograficznie centrum miasta, ale pozostaje jednym z najlepiej 

skomunikowanych miejsc, z których można łatwo dostać się wszędzie indziej. 

BC: Jest dobrze skomunikowane, przez to też głośne i dosyć mocno zanieczyszczone hałasem, stąd 

też pojawia się contest pomiędzy samym placem Kościuszki a podwórkami na których można znaleźć 

enklawy ciszy. Sam plac Kościuszki jest głośny i jest powszechnie kojarzony z miejscem przelotowym, 

z ulicą Świdnicką, po której jedzie się tramwajem, samochodem i rzadko zagląda co słychać w 

kwartałach. A słychać dużo, bo jest dużo i lokalnego biznesu, jest na przykład Antykwariat Daes, 

który jest tam od bardzo dawna, jest BWA SiC, także tych miejsc wartych odwiedzenia jest sporo, ale 

rzeczywiście na co dzień funkcjonuje to jako takie miejsce - tranzyt. 

JP: I tak jak dzisiaj tego doświadczamy, to miejsce dosyć przewiewne. 

BC: To nie częste, także mamy szczęście, że dzisiaj właśnie mamy zapowiedź zimy.  

JP: To teraz będziemy korzystać z tego, że plac Kościuszki jest tak dobrze skomunikowany, ja uciekam 

na południe, a ty? 

BC: Ja wracam do naszego biura Innego Centrum, na Łokietka 5. 

JP: Czyli na północ, można tak powiedzieć? 

BC: To jest północ, jak najbardziej. 

Neon „Ubezpiecz mieszkanie w PZU” na dachu budynku Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 

przy pl. Kościuszki proj. Jerzy Werszler, zaświecił w 1975 r. Związek szkła i światła jest nierozerwalny. 

Co, jeśli we wnętrzu przeziernej formy zechcemy światło zamknąć? Szkło, rtęć i próżnia już w XVII w. 

wystarczyły, aby uzyskać efekt 

świecenia. W połowie XIX w. eksperymentowano z wprowadzeniem światła do szklanych 

rurek za pomocą gazu, a na szerszą skalę neony zaczęto produkować na początku XX w. W 

Polsce popularne były jeszcze w międzywojennej Warszawie, ale to w latach 60-tych i 

70-tych XX w. ich masowa produkcja zmieniła krajobraz dużych miast, również Wrocławia. 

Witalność głównych ulic tworzyła ówcześnie reklama uliczna. Szklane rurki wypełnione gazem 

rozświetlały ulice nadając im dwie kontrastujące ze sobą cechy: wielkomiejskość i przytulność. 

Ocieplały nasze miasto, pozwalały na myślowe wędrówki w nowoczesność tworząc Wrocław 

wielkomiejskim domem. Ciepło, światło, sentyment, nostalgia - możemy kontynuować grę skojarzeń 



lub zastanowić się: za czym tak tęsknimy? Neony odnoszą nas do określonego momentu w historii, 

kończącego się wraz z rozwojem tańszych rozwiązań 

reklamowych i estetycznych, odnoszą nas również do własnych wspomnień lub wyobrażeń na temat 

ówczesnej aury miasta. Neon jest fizycznym obiektem, możemy go dotknąć i zmierzyć, ale górując 

nad nami w przestrzeni publicznej rzadko jest w naszym zasięgu, podziwiamy go z dołu, odczuwamy 

jego blask. Wypełnia wnętrza urbanistyczne, zmienia naszą percepcję miejsca. Modeluje przestrzeń 

miejską tak jak lampka nocna o ciepłym świetle buduje kameralność pokoju. Rozświetlenie miasta to 

część historii reklamy, historii przestrzeni publicznej i estetyki związanej z pewnym rozdziałem życia 

Wrocławia - działalnością przedsiębiorstwa Reklama, projektantów Janusza Tarantowicza, Tadeusza 

Ciałowicza, czy Jerzego Werszlera. 

Plac Kościuszki ma silnie zdefiniowane wnętrze, które wieczorami rozświetla odnowiony niedawno 

neon „Ubezpiecz mieszkanie w PZU”. To ostatni ruchomy, narracyjny neon we Wrocławiu działający i 

znajdujący się w swoim pierwotnym położeniu. 23 litery, 4 postacie, w sumie 700 m szklanych rur 

odnowiono w 2020 r. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Wrocław bez skradającego się złodzieja byłby 

nieco inny. Od czasu świetności neonów sztuka użytkowa już nigdy tak czule nas nie otaczała. Czy to 

możliwe, że uformowane w różne kształty rurki szklane ukształtowały jakąś część nas? 

Barbara Celebucka 

JP: Rozmawiając z artystkami GlassGo po raz pierwszy opuszczamy plac Kościuszki, by pojawić się 

przy ulicy Traugutta, w pracowni Alicji Patanowskiej. Dzień dobry. 

Alicja Patanowska: Dzień dobry. 

JP: Okazuje się, że równie jak plac Kościuszki, ważna była rola ceramiki dla kuratorek projektu, też 

przy okazji twojej pracy.  

AP: Ceramika była punktem wyjścia, ja trochę cofnęłam się w procesie technologicznym i wybrałam 

sobie glinę, z tego względu, że jestem mocno zaangażowana w porozumienie międzygatunkowe ludzi 

i nieludzi. Chciałam zwrócić na to uwagę szerszej grupy społecznej, stąd wybór wody, która jest 

głównym składnikiem potrzebnym do życia zarówno nas jak i naszych przyjaciół mniejszych.  

JP: Zwróciłaś też uwagę na to, że wtedy, kiedy projektowano KDM to też brano to pod uwagę, co nie 

do końca udaje się, kiedy projektujemy dzisiaj bardziej betonowe osiedla. 

AP: To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ moją inspiracją był powrót do lat 70. i do pierwotnego 

projektu KDMu, stworzonego przez architekta krajobrazu Janusza Szymańskiego, który już w latach 

70. był czuły na porozumienie międzygatunkowe, czyli współistnienie ludzi i nieludzi i zaproponował 

na terenie dużego podwórza, które znajduje się tuż przy galerii SiC, sadzawkę, która jest niezbędna 

do życia. Moją pierwotną inspiracją były kałuże, bo nie wiem czy wiecie, gdzie jest glina tam są 

kałuże, ponieważ cały Wrocław powstał na glebie ilastej, czyli mało przepuszczalnej, więc, niestety 

teraz już z tego nic nie zostało, bo to są metry w głąb gruzu, kolejnych budowli i ingerencji człowieka, 

antropocenu, z którego pokłosiem musimy się teraz mierzyć. Szymański zaproponował sadzawkę w 

środku podwórza, która tą przestrzeń pięknie komponowała. Ciekawą rzeczą jest to, że bez kałuży w 

mieście trudno jest przeżyć zwierzętom, ptakom, owadom, ponieważ są to ich poidła, a dzisiaj 

niestety większość rzek w Polsce, również we Wrocławiu, w dużej mierze jest wybetonowana, ich 

brzegi są wybetonowane. Nie ma bezpośredniego i łatwego dostępu zwierząt i owadów do wody, 



stąd pomyślałam, że zwrócenie uwagi na ponowne wprowadzenie do tkanki miejskiej jak największej 

ilości sadzawek, poideł jest kwestią superważną, co zresztą przyjęło się z bardzo entuzjastycznym 

odzewem ze strony galerii, ponieważ wszyscy zdecydowaliśmy, że będziemy ten projekt 

kontynuować. 

JP: Kałuże stają się pozytywne w twojej opowieści, ja pamiętam natomiast ze swojego dzieciństwa 

takie komunikaty - omijać kałuże - teraz mam wrażenie, było to też widać choćby w czasie 

oprowadzania GlassGo dla dzieci, że współcześnie pozwalamy dzieciom i bawić się w kałużach, i nie 

traktować ich jako coś, co jest nieprzyjemne, brudne i nie fajne. Tak samo patrzymy na miejsca, w 

których te kałuże się rzeczywiście pojawiają, bo kiedyś mówiono, że ktoś źle to zaprojektował, woda 

nie spływa, robią się kałuże. 

AP: Kałuże w naturalnym środowisku są bardzo potrzebne i pożądane. W środowisku miejskim ze 

względów technicznych są one mniej mile widziane, natomiast ratują często zwierzęta. Wystarczy 

zmienić perspektywę. Uważam, że powinniśmy mocno stawiać na bioróżnorodność, również miejską, 

i dlatego są nam potrzebne poidła i sadzawki. Ta zmiana perspektywy też polega na tym, 

wspominałeś o dzieciach, że dzisiaj jesteśmy środkami czystości tak wypłukani, że często łapiemy 

infekcje. Naturalna flora bakteryjna, która powstaje również podczas brudnej zabawy, pomaga się 

uodpornić. Oczywiście nie jestem zwolenniczą tego, żeby jeść błoto z kałuży, ale żeby nie przesadzać 

i pozwolić się dzieciom ubrudzić, bo brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, jak ostatnio usłyszałam od 

jednego sześciolatka z Poznania.  

JP: Można też powiedzieć, że dzieci są albo czyste, albo szczęśliwe.  

AP: Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Wystarczy zmienić perspektywę. Popatrzmy od strony 

środowiskowej. Tam, gdzie są kałuże są i jaskółki, ponieważ dla nich materiał ilasty, który osadza się 

na brzegach kałuży, jest niezbędny do budowy gniazd. Bez tej wody nie ma jaskółek. Jaskółki 

wyłapują komary, które sprawiają nam problemy. To wszystko działa, wystarczy być otwartym na 

bioróżnorodność i za bardzo naturze nie przeszkadzać. 

JP: Powiedziałaś o zmianie perspektywy, to jeden z moich ulubionych motywów i mam wrażenie, że 

w tym roku na GlassGo też obecny, bo do tej pory często mówiło się o Placu Kościuszki, KDMie, 

patrząc od frontu. O znanych bardziej lub mniej kamienicach, o arkadach. Tegoroczne GlassGo 

wchodzi w podwórka i pokazuje, że te podwórka są wyjątkowe, także w skali całego miasta, 

chociażby ze względu na to jak dużo jest tam ławek, jak one są pełne natury, są dobrym azylem w 

samym centrum miasta.  

AP: Mogę to skomentować z perspektywy nie tylko artystki, ale i mieszkanki tego rejonu, ponieważ 

mieszkam nieopodal KDMu i rzeczywiście te podwórka, które są w części otwarte i też zapraszają do 

przechodzenia, do siedzenia, do odpoczywania, są arcyważne. A dla mieszkańców, którzy tam 

mieszkają są po prostu na wagę złota, są to ostoje zieleni w mieście, które dla zdrowia psychicznego 

ludzi są niezbędne. Podwórka, a właściwie to co się na nich dzieje, to co może się dziać, co pokazuje 

GlassGo, powoduje nawiązywanie relacji mieszkańców podwórka, ponieważ głównie w centrum jest 

tak, że dużo mieszkań jest na wynajem, najemcy się bardzo często zmieniają i już rzadko można 

spotkać pokoleniowe więzi społeczne w tych miejscach. W momencie, w którym w jakiś sposób 

animujemy działania, które się tam dzieją, wspólnie chcemy zadbać o zieleń, postarać się, żeby 

powstały sadzawki bądź inne rzeczy, albo wychodzimy do mieszkańców z działaniami artystycznymi, 



to jest bardzo miękka, fajna okoliczność, która może zbliżyć ludzi, którzy tam mieszkają, a 

niekoniecznie wiedzą jak ze sobą dobrze współmieszkać. 

JP: Na koniec chciałbym zapytać o twoje osobiste wspomnienia. 

AP: Z tego względu, że rośliny są bardzo ważnym elementem mojego życia, zawsze zwracam na nie 

uwagę, ogromnie rozczulają mnie samosiejki. Blisko DCFu jest pewien dach, na którym rośnie las 

brzozowy. Takie miejsca, które potrafią pokazać, że ta natura jest bardzo silna rozczulają mnie i 

bardzo się z nich cieszę. To jest takie szczególne miejsce. Inną rzeczą jest sam fakt tego, że na jednym 

podwórzu współistnieją najróżniejsze narracje. Wszystkie z nich są bardzo ważne i uważam, że 

powinniśmy się nad nimi wszystkimi pochylić, bo na takich podwórkach są mieszkańcy, 

spacerowicze, zdarzają się turyści, są bezdomni, są osoby nietrzeźwe. Taka wielość zachowań, 

kontekstów, które takie jedno podwórze musi pomieścić jest bardzo ciekawa ze względów 

architektonicznych i socjalno-projektowych, którymi się również interesuję.  

Poczekaj na deszcz. Kałuże pozwolą Ci lepiej zrozumieć miasto, w którym mieszkasz. 

Dlaczego kałuże? 

Tam gdzie jest glina, są i kałuże. Glina to ilasta skała osadowa o niewielkiej przepuszczalności, dzięki 

czemu na jej powierzchni długo utrzymuje się woda. Zarówno Wrocław, jak i cały region zostały 

zbudowane na glebach o dużej zawartości iłów, a iły, obok kwarcu i skalenia, są głównym 

materiałem wchodzącym w skład gliny, z której wytwarza się ceramikę. Stąd województwo 

dolnośląskie nazywane jest zagłębiem ceramicznym. 

Dlaczego woda? 

Przenieśmy się na chwilę do drugiej połowy lat 70., kiedy po raz pierwszy dostrzeżono, że sąsiedzkie 

podwórko galerii SIC! jest międzygatunkowym ekosystemem. Wtedy właśnie architekt krajobrazu 

Janusz Szymański, odpowiedzialny za projekt zieleni Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, 

zwrócił uwagę na rolę wody jako integralnej części biosfery w mieście. Dzielnica, którą miał za 

zadanie zagospodarować, to „pierwszy, zastosowany tytułem eksperymentu przypadek 

wprowadzenia do wnętrz blokowych zwierciadeł wody z wodotryskami”. Punktem wyjścia dla jego 

rozważań było założenie, że „wnętrze (…) powinno spełniać te zadania, które w innych, lepszych 

warunkach spełnia ogród przydomowy”. 

Ilość wody na naszej planecie jest stała, zmienia się jedynie jej rozmieszczenie, a wraz z nim zmianom 

ulega także środowisko naturalne. „Betonowe pustynie”, jak obecnie nazywa się szczelnie wyłożone 

kostką, asfaltem i płytami betonowymi miasta oraz uszczelnione koryta rzek, przyczyniają się do 

zmniejszenia retencji wody opadowej do zaledwie ok. 6%. Coraz częstsze ulewy, które są jedną z 

konsekwencji zmian klimatycznych, zamiast wsiąkać w glebę, odpływają do kanalizacji. Powodzie i 

lokalne podtopienia związane ze spływem wód deszczowych stają się coraz częstszym zjawiskiem w 

polskich miastach. Miejska roślinność, oczka wodne, kałuże i tereny zielone pozwalają w jakimś 

stopniu absorbować wodę, chroniąc nas przed powodziami oraz suszą. Dlatego tak istotne jest 

„odbetonowanie” miasta w celu umożliwienia gromadzenia się wody (retencji), przesiąkania do 

gruntu (infiltracji), podczyszczania oraz odparowania.  

Dziś w gospodarstwie domowym wykorzystujemy wyłącznie wodę pitną – nie tylko do picia i higieny 

osobistej, ale również do spłukiwania toalet, podlewania roślin, mycia aut i innych powierzchni. 



Polska niestety nie dysponuje dużymi zasobami wody pitnej. W skali światowej jej ilość porównywana 

jest do zasobów Egiptu. Rozwiązanie tego problemu podpowiada nam sama natura. 

Wszystkie organizmy żyjące na Ziemi potrzebują wody. Niech od dziś przypomina nam o tym każda 

napotkana kałuża. 

Alicja Patanowska 

JP: Agata Grzych, rozmawiamy o GlassGo, spotykamy się na murku na Placu Kościuszki, który jest mi 

w sumie bliski, bo przypomniałem sobie, że w dzieciństwie, na koniec każdego roku szkolnego, w 

nagrodę za świadectwo mnie i mojego brata mama zabierała tutaj właśnie, tu mieścił się Hortex, na 

lody, melbę albo inną ambrozję, a tobie ten murek jest jeszcze bardziej bliski. 

Agata Grzych: Tak, jest mi jeszcze bardziej bliski, bo ten murek akurat prowadzi do mieszkania mojej 

babci, w którym teraz mieszkam. Jest to murek, gdzie jak szliśmy na przykład z moim bratem, to 

bawiliśmy się na nim, skakaliśmy przez niego. Natomiast jeśli chodzi o same lody i jakąś taką formę 

nagrody czy świętowania to, może niektórzy pamiętają, że jeszcze kiedyś w Renomie, w Pedecie, 

wrocławianie mówią Pedet, był McDonald. I może dla mnie nie Hortex, nie tutti-frutti, a McDonald 

był też takim miejscem, gdzie chodziło się na lody.  

JP: To jest ta różnica pokoleniowa, ja byłem już trochę starszy, z Pedetu pamiętam pierwsze w życiu 

ruchome schody i wielki na całe piętro sklep, halę właściwie, gdzie trzeba było pojechać raz czy dwa 

razy w roku, ponieważ pewnych rzeczy nigdzie indziej nie można było kupić.  

AG: Tak, te ruchome schody były jako pierwsze, nie wiem czy też pamiętasz tę sytuację, ale były tylko 

schody ruchome w górę.  

JP: Tak, pamiętam, na dół trzeba było już zjechać windą, ale najgorsze było wejście przez takie 

wielkie, ciężkie kotary, trzeba było się przez nie przedrzeć, bardzo się tego bałem jako dziecko. 

AG: Ja w sumie nie, aczkolwiek też bywałam dosyć często w Pedecie z racji tego, że jak 

przychodziliśmy do babci na obiad czy spotkanie rodzinne, to ten Pedet był takim miejscem 

wpisanym w to, żeby pójść tam przed czy po obiedzie. Mieszkałam w centrum, ale jestem 

dziewczyną ze Szczepina, więc do 20 któregoś roku mieszkałam na Szczepinie. Tutaj mieszkała moja 

babcia, jeszcze wcześniej, od samego początku powstania KDMu, mieszkał mój tato z wujkiem razem 

z babcią. Te wszystkie spotkania, wyjścia na KDM czy tutaj w to miejsce były związane z obiadami, 

spotkaniami rodzinnymi u babci, a teraz jest taka sytuacja, że od roku jestem mieszkanką KDMu i za 

chwilę będę się wyprowadzać, co nawiązuje do prac, które stworzyłam w ramach gry w GlassGo. 

Moja babcia bardzo mi się kojarzy z talerzami. Kiedy zostałam zaproszona do udziału w tej grze, 

myślałam co można by stworzyć, raz - co wiąże się z KDMem, dwa - co mi przypomina, co jest 

sytuacją trochę sentymentalną, pamiątkową związaną i z KDMem i z moją babcią, trzy - żeby można 

było poruszać się w obszarze szkła i ceramiki, bo też galeria SiC z założenia jest taką galerią. Po 

czwarte - coś, co byłoby moim medium, zajmuję się fotografią. Połączeniem tych wszystkich rzeczy 

były talerze prezentowane w Desie.  

JP: Czy chodzi o takie talerze, które się wieszało kiedyś na ścianach? 

AG: Tak, moja babcia w kuchni miała mnóstwo talerzy. Nigdy nie policzyłam tych talerzy, nie wiem 

jaka była ich dokładna ilość, ale cała ściana w kuchni była w talerzach. To są talerze które były 



prezentami od mojego taty bądź mojego wujka, które prezentowali mojej babci z okazji urodzin czy 

ważniejszych wydarzeń. To skojarzenie z babcią, te pamiątki po babci to są przede wszystkim talerze.  

JP: Choć nie pamiętasz, ile ich było, to czy masz jakieś ulubione? 

AG: Każdy jest inny, są brązowe, niebieskie, jest zegar na talerzu. Nie, swojego ulubionego nie mam, 

każdy ma swój charakter. 

JP: Czy wyobrażasz sobie talerz związany z KDMem? Takie talerze często są pamiątkami, prezentują 

panoramy, gdyby taki talerz skomponować z architektury KDMu a ty miałabyś go zaprojektować, to 

co byś na nim umieściła? 

AG: Talerze, które były prezentowane w ramach gry, są odtworzeniem takiej sytuacji. Z jednej strony 

jest talerz, na którym jest fotografia talerzy moich babci, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju 

rekurencją czy tautologią, talerz w talerzu, ale też zaprezentowałam talerze, na których jest 

pokazana, sfotografowana architektura KDMu, ale nie jest to ten KDM od frontu, ten spektakularny, 

KDM który wszyscy znamy. Są to zakamarki, zakątki, sytuacje, które dostrzegam po drodze, czy idąc z 

miasta do mieszkania, w którym mieszkam, czyli mieszkania mojej babci, czy też wychodząc z tego 

mieszkania. Takie sytuacje jak obdrapana brama czy zakład krawiecki, który istnieje też w tym 

miejscu od zawsze. 

JP: To są miejsca, które tobie są znane. W topografii innych wrocławian może pojawiają się z 

zaskoczenia. Czy twoją perspektywę na KDM zmienił czas, kiedy tu zamieszkałaś na stałe? Jak 

wygląda codzienność na KDMie? Jak zmieniła twoją relację z samym placem Kościuszki i okolicą? 

AG: Przede wszystkim, to co bardzo mnie zaskoczyło, okazało się, że podwórka, na których bywałam 

jako dzieciak i będąc u babci wychodziłam się na nie bawić, okazały się bardzo małe, to było dosyć 

spore zaskoczenie. Poza tym też kwestia sentymentalna, przychodząc kiedyś do babci, bardzo 

lubiłam nocować u babci i to był jeszcze czas, kiedy jeździły nocne tramwaje, mieszkanie, w którym 

mieszkała moja babcia jest usytuowane w ten sposób, że okna są na sam plac Kościuszki, więc te 

noce były głośne, jasne, ale bardzo lubiłam ten teatr światła i cieni, przez firanki, jak jeździły te 

tramwaje nocne były widoczne światła i poruszające się cienie firan. Poza tym uwielbiam odgłos 

jeżdżących tramwajów. Teraz już nie jeżdżą w nocy, ale cały czas mam reminiscencję do tych 

wypraw, gdzie nocowałam u babci.  

JP: Może należałoby stworzyć we Wrocławiu, tak jak Noc Muzeów, tak noc tramwajów? 

AG: Bardzo podoba mi się ten pomysł. 

Podstawową funkcją talerzy jest spożywanie z nich posiłków. I to jest sprawa dość oczywista. Ale 

talerze też mogą pełnić funkcje dekoracyjnych bądź pamiątkowych artefaktów. Ciężko określić kto, a 

przede wszystkim dlaczego wpadł na taki pomysł. Idea jednak się przyjęła. Talerze takie mogą być 

ręcznie malowane, pojawiają się na nich również nadruki z grafiką bądź z fotografiami. Swego czasu 

dość popularne były te z wizerunkiem papieża. Na portalach internetowych znajdziemy całkiem sporo 

talerzy jubileuszowych, w turystycznych miejscowościach można kupić talerze z najpopularniejszymi 

atrakcjami danego miejsca. Jest też cała kolekcja ceramiki naściennej rodem z Bolesławca albo 

Ćmielowa, w tej z kolei dominują brązowe albo niebieskie kwiatowe wzory. Wspomniane elementy 

zastawy stołowej o dekoracyjnym zastosowaniu można zobaczyć albo nabyć w najstarszym i 

największym antykwariacie we Wrocławiu Daes na placu Kościuszki, który przez wiele lat 



funkcjonował pod legendarną już nazwą Desa. 

  

Cepeliowa stylistyka zagościła na wiele lat w niektórych polskich mieszkaniach. Talerze ozdobne są 

przewrotne i nie całkiem niepraktyczne, w pewnym sensie wręcz perwersyjne. Wyobraźmy sobie, że 

jemy obiad na takim dekoracyjnym talerzu, a spod tradycyjnego polskiego dania wygląda Matka 

Boska Częstochowska. Same wartości estetyczne czy artystyczne również są kwestią sporną, chociaż 

obecnie wiele wzorów wraca do łask.  

 

Najwcześniejsze wspomnienia związane z moją babcią, która od zawsze mieszkała na KDMie, dotyczą 

dekoracyjnych talerzy. Cała kolekcja wisiała na ścianie w kuchni. Talerze w niebieskie kwiaty, 

brązowe, zegar zrobiony z talerza oraz ten z malaturą Matki Boskiej, umieszczony w salonie nad 

zdjęciami wnucząt. Odkąd pamiętam budziły moją fascynację, choć dość długo nie potrafiłam 

odnaleźć sensu w tym, żeby wieszać je na ścianie czy też ustawiać pionowo na regale. Może nie są 

tak wieloznaczne jak obrazy, bardziej dostępne?  

 

„Pamiątki z KDMu" to seria talerzy, które są śladami historii Kościuszkowskiej Dzielnicy 

Mieszkaniowej, tyle że bardzo osobistymi. Z wnętrza, ze środka. Jest to praca prezentująca 

doświadczenie mieszkania na tym obszarze przez kilka miesięcy, z perspektywą niedługiego 

przeprowadzenia się w inne. Efekt przebywania w mieszkaniu babci, w którym na kilka miesięcy po jej 

śmierci niewiele się zmieniło, z drugiej strony konfrontowania się z miejscami, które kilkanaście lat 

temu wyglądały zupełnie inaczej. 

Agata Grzych 

JP: Dzisiaj na KDMie popsuła się pogoda, więc po kolejną rozmowę z Ewą Plutą wchodzimy do galerii 

Szkła i Ceramiki, do SiC BWA. Na początku powiedz jaki był twój udział w tegorocznym Glass Go? 

Ewa Pluta: Mój udział był taki, że zostałam poproszona przez dziewczyny z galerii BWA SiC o 

przeprowadzenie czegoś w rodzaju spacerów historycznych po KDMie, dodatkowo te spacery miały 

być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a konkretnie dla osób niewidomych i 

głuchych.  

JP: Czy te spacery miały też coś wspólnego z rozgrywką, która była tutaj w okolicy? 

EP: Tak, jeden ze spacerów dla osób z niepełnosprawnością słuchu to był spacer, w trakcie którego 

graliśmy w tą grę. Wiadomo, że ona wyglądała nieco inaczej, biorąc pod uwagę potrzeby tej grupy, 

ale myślę, że udało się to zrealizować, obejrzeliśmy wszystkie prace, uczestnicy robili zdjęcia, czy 

wysłali to, tego nie wiem, ale był to bardzo przyjemny spacer z tłumaczką, która tłumaczyła to 

wszystko o czym ja mówię na Polski język migowy i był zaskakujący, jednak sztuka współczesna bywa 

zaskakująca szczególnie dla osób, które się nią nie interesują. Najfajniejszym fragmentem akurat 

tego spaceru w trakcie rozgrywki po KDMie to był kontakt z pracą Kariny Marusińskiej, te szkła 

utopione w ziemi na początku nie bardzo zostały  zrozumiane, wręcz potraktowane trochę jako 

rodzaj niepotrzebnego artystycznego żartu, ale dopiero jak opowiedziałam o całym backgroundzie 

tej pracy, dlaczego ona tak wygląda, skąd się wzięła, to zupełnie zdania się zmieniły, że jednak nie są 

to zwykłe szkiełka z czymś czerwonym utopione w ziemi, tylko praca, która niesie bardzo ważny 

przekaz. 



JP: Właśnie, jakie ty miałaś wrażenia po tym odbiorze? Czy to, że dodaje się kontekst, że jest obecny 

ktoś, kto potrafi wytłumaczyć sprawia, że ludzie otwierają się na sztukę współczesną w takich także 

rozgrywkach? 

EP: Zawsze tak jest i to nie dotyczy tylko tego wydarzenia, które miało miejsce na KDMie, ale w ogóle 

sztuki współczesnej. Sztuka współczesna, która najczęściej eksponowana jest bez opisu, jest po 

prostu niezrozumiała i dzięki temu sztuka, która jest najbardziej dostępnościowa, bo sztuka dawna 

nie jest dostępnościowa, dostępnościowa jest tylko sztuka współczesna, staje się tak naprawdę 

sztuką wykluczającą, tylko dlatego że wielu kuratorów, wielu organizatorów broni się przed 

wytłumaczeniem, co dana praca przedstawia. Dla ludzi, dla wszystkich, nawet dla tych, którzy 

interesują się sztuką postawienie obiektu nie zawsze znaczy, że my ten obiekt rozumiemy. Czasem 

oczywiście naprowadza nas tytuł, ale bardzo często nie, dlatego jestem wielką fanką wszelkich 

oprowadzań kuratorskich, wszelkich spotkań z artystami. Bardzo lubię takie wystawy, jeśli zwiedzam 

je sama, gdzie praca ma dodatkowy opis, bo naprawdę jest to ważne, a szczególnie wśród tych grup, 

które są zagrożone wykluczeniem z kultury, mam tutaj nie tylko na myśli osoby z 

niepełnosprawnością, ale i osoby w wieku senioralnym, młodzież, dzieci. Nie oczekujmy od 

dwunastoletniego dziecka, że ono bez opisu będzie rozumiało prace artystyczne - i o tym trzeba 

pamiętać, dlatego dodanie kontekstu, powiedzenie o narracji jest w moim odczuciu kluczowe na 

wystawach sztuki współczesnej.  

JP: A kiedy już ta partycypacja ma miejsce, to też otwieramy się na dodanie czegoś od siebie. Czy w 

tych grupach okazało się, że ten spacer po KDMie budzi jakieś emocje związane i z miejscem, i tym, 

co zostało zobaczone, co oddali od siebie uczestnicy? 

EP: Przede wszystkim wspomnienia. To jest w ogóle bardzo fajne, jak się oprowadza po mieście, 

dlatego też to tak lubię, bo dowiaduję się mnóstwa rzeczy. Oprowadzając osoby z 

niepełnosprawnością wzroku, pamiętam taką sytuację, gdzie jeden z uczestników mówił mi o 

restauracji, która istniała tutaj w latach 70., nazywała się Sezam o ile dobrze pamiętam i on mi 

opowiadał, ponieważ przebywał tam dość często, co tam serwowano do jedzenia, kto tam bywał, to 

taka wiedza bezcenna, pozaksiążkowa. Ja zawsze na takie wspomnienia liczę na takich 

oprowadzaniach historycznych, ale też bardzo lubię obserwować jak osoby niezwiązane na co dzień 

ze sztuką współczesną, niepracujące w galeriach, niezajmujące się kuratorowaniem, pisaniem o 

sztuce, niebędące artystami, jak na tą sztukę reagują, jak ona na początku bywa trochę 

niezrozumiała, czasem wydaje się dla tych osób wręcz głupia, a później nagle się okazuje, że ona tak 

naprawdę opowiada rzeczywistość w której my żyjemy, czego nie robi sztuka dawna. Dodatkowym 

walorem jest, że sztuki współczesnej można doświadczyć wieloma zmysłami. Tutaj na wystawie Pętla 

były przecież prace, których można było dotknąć, można było posłuchać. Ja sobie nie przypominam, 

żeby można było iść do galerii Uffizi i dotknąć obraz Botticella, prawda? Albo czegoś posłuchać, tam 

nie ma prac dźwiękowych, czyli tak naprawdę tylko sztuka współczesna jest jedyną, która jest w pełni 

dostępnościowa i te odczucia są bardzo różne, na przykład była tu praca dźwiękowa Czarnego 

Latawca, dla mnie są to głosy podwórka takie jakie słyszę wszędzie, a że słucham jak większość osób 

słyszących, niechlujnie, nie zauważam dźwięków, więc można powiedzieć że po tej pracy 

'przeleciałam', natomiast osoby niewidome zupełnie inaczej taką pracę odczytują, one słyszą każdy 

dodatkowy dźwięk w tle, są w stanie ten dźwięk rozpoznać, inaczej zupełnie wartość takiej pracy 

odczytują. 



JP: Spacer był też historyczny. Przez jakie wiódł miejsca, jakie historie z kolei ty opowiadałaś o 

KDMie? 

EP: Tak naprawdę wszystkie trzy spacery były trochę historyczne, jeden był ogólny, dla wszystkich, 

jeden był z audiodeskrypcją, a jeden to była rozgrywka, która wiodła po historycznych miejscach. Ja 

się przede wszystkim skupiłam na tych spacerach na tym, żeby opowiedzieć, jak to miejsce wyglądało 

do 1945 roku, bo to, jak ono wygląda teraz, to wiemy, pomijając oczywiście spacer z 

audiodeskrypcją, gdzie musiałam opisać, jak to miejsce wygląda, co akurat w przypadku KDMu nie 

było szczególnie trudne, bo te budynki są stosunkowo łatwe do zrobienia audiodeskrypcji, natomiast 

to było clue moich oprowadzań. Oczywiście mówiłam też o tym, szczególnie przy budynkach, które 

zachowały ciągłość historyczną, jak chociażby hotel Savoy, jak to wyglądało przed tą symboliczną 

datą 1945 roku, która rozdziela Wrocław na dwa różne miasta. Jak to wyglądało przed i jak to 

wyglądało po, i jak to niestety wygląda teraz, ponieważ wydaje się, że ten hotel, który istnieje tyle 

lat, najgorszy moment ma właśnie w tej chwili, w tym miejscu i w tym czasie, w którym my żyjemy, a 

wcale nie w 1945 czy 1918 ani nawet w 1997 roku, kiedy była powódź, to są zawsze bardzo ciekawe 

rzeczy. Ja mam taką wadę - zaletę, że zawsze staram się na światło dzienne wyciągnąć historię 

kobiet, osób z niepełnosprawnościami i wrocławskich Żydów, więc oczywiście tutaj też nie mogłam 

się powstrzymać od takich historii. Jak tylko gdzieś znalazłam miejsce w obrębie dawnego 

Tauentzienplatz, a dzisiaj Kościuszki, które opowiada o Żydach, kobietach to jak najbardziej musiałam 

o tym powiedzieć. 

JP: Jakie to były historie? 

EP: Jest bardzo ładna historia związana z Anitą Lasker-Wallfisch na przykład. To jest wiolonczelistka, 

ostatnia żyjąca ze słynnej orkiestry kobiecej z Auschwitz, ona była wrocławianką. Tutaj obok mieszkał 

przyjaciel jej ojca, który prowadził na dawnym placu Kościuszki sklep muzyczny i w 1938 roku, kiedy 

wybuchła Noc Kryształowa, on był aryjczykiem, nie był Żydem, przyszedł do ojca Anity, zabrał go do 

swojego samochodu i cały dzień jeździł z nim po mieście, ponieważ po Nocy Kryształowej Niemcy 

aresztowali wszystkich żydowskich mężczyzn we Wrocławiu albo zamierzali ich aresztować i ten 

aryjski handlarz instrumentami, bardzo znany we Wrocławiu, to nie była anonimowa postać, wziął 

swojego żydowskiego przyjaciela i jeździł z nim cały dzień po mieście po to, żeby naziści nie byli w 

stanie ich złapać. To dla mnie zawsze tak wzruszająca historia jak sobie ją wyobrażam, jak oni tym 

otwartym samochodem gdzieś krążą po ulicach miasta. Obok mieszkała, miała swój dom miejski, 

rodzina Schottländerów, bardzo znanych wrocławskich Żydów. Na elewacji domu handlowego 

Wertheim, z resztą też należącego do braci Wertheimów, też żydowskiego pochodzenia, a później 

znanym jako Renoma, jest znowu wizerunek przedstawiający żonę jednego z wykonawców tych 

właśnie głów na Renomie. Tych co ciekawszych historii zawsze można się doszukać.  

JP: A jak miałabyś doszukać się własnych historii związanych z placem Kościuszki, z KDMem, 

pamiętasz jakieś swoje pierwsze wspomnienia z tym miejscem związane? 

EP: Tak, mam jedno bardzo silne wspomnienie związane z tym miejscem. Jak byłam bardzo mała, 

miałam z 5 lat, mój brat miał wtedy 2 lata, jest młodszy ode mnie, więc byliśmy małymi dziećmi, 

zawsze jak przychodziła wigilia to, żeby moja mama mogła się ogarnąć z tym całym rozgardiaszem, 

mój tato miał za zadanie, jak już uporał się, z żywym karpiem nie, bo u mnie w domu nigdy karpia nie 

zabijano, nikt nie był w stanie tego zrobić, ale z jakimś obskrobywaniem, to brał mnie i mojego brata, 

mieliśmy taki amerykański samochód, jedyny wówczas we Wrocławiu, to był Ford Taunus, brał mnie 



i mojego brata i zadanie polegało na tym, że musieliśmy jechać na ulicę Żeromskiego z Ołtaszyna, 

czyli z Ołtaszyna na Ołbin, po babcię i dziadka, a żeby ten czas jak najbardziej wydłużyć, to zawsze po 

drodze było oglądanie neonów. To był grudzień, było ciemno, my jako dzieci raczej nie jeździliśmy o 

takich porach, więc ta wigilia była takim wyjątkowym czasem i mimo tego, że plac Kościuszki był nie 

po drodze, to zawsze przejazd przez plac musiał się odbyć, bo musieliśmy zobaczyć neon złodziei, to 

był klasyk na wigilijnej trasie przez kilka lat i zawsze mi się wigilia kojarzy z tym neonem ze 

złodziejami. To taka historia, którą bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze księgarnię 

Arkady. Tam kupowałam pierwsze książki jak byłam w trzeciej, czwartej klasie podstawówki, Lucy 

Maud Montgomery, mam też takie wspomnienia. A takie najbliższe, które mam obecnie, to mieszka 

tutaj moja bardzo dobra koleżanka, która tutaj się urodziła, mieszka tutaj od urodzenia i ma dwóch 

przemiłych synów, maluchy też bardzo związane z KDMem i często jak była pandemia to u nich 

bywałam, w mieszkaniu na KDMie i teraz KDM jeszcze milej mi się kojarzy, jak mam tą świadomość, 

że obok jest Alicja z mężem i z dziećmi.  

Jeśli uda ci się odnaleźć wszystkie punkty – czas wysłać nam swój formularz z odpowiedziami. Jeśli 

wypełnisz poprawnie formularz – dostaniesz e-mailem zadanie finałowe. Wykonaj zadanie finałowe i 

zakończ grę. 

 


