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ZAPRASZAMY WAS W PODRÓŻ PO BALKONACH 
WROCŁAWIA OKIEM MŁODYCH WROCŁAWSKICH 
FOTOGRAFÓW. 
DLACZEGO WŁAŚNIE BALKON JEST MIEJSCEM NASZEJ 
PODRÓŻY? 
Bo tak jak ich wiele w naszym mieście, tak różny jest ich wygląd, wystrój, przeznaczenie.

Bo tak jak wiele balkonów, tak wielu ich właścicieli i odrębnych historii, niepowtarzalnych kadrów. 

A DLACZEGO FOTOGRAFIA? 
Ponieważ daje szansę na poznanie balkonów w odmiennych perspektywach i interpretacjach.

Czy nie zdarzyło Ci się zadzierać głowy w górę i dosłownie „wgapiać”  w balkony, wiszące na nich pelargonie, suszące 
się prześcieradła, w samowolnie przemalowane, kiczowate elewacje w zabytkowych kamienicach? Wypatrywać sto-
liczka, hamaka, szukać znaków indywidualności ich bohatera?

Album ten powstał w ramach projektu „Historia w balkonie zaklęta”, przedsięwzięcia zrealizowanego przez wrocław-
ską Fundację Tandem,  dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Główną ideą projektu było ukazanie różnorodności wrocławskich balkonów, jak również poznanie przy ich pomocy 
mieszkańców naszego miasta. 

Zamieszczone w  albumie kadry stają się kluczem do głębszej interpretacji symbolu balkonu we Wrocławiu – od 
uważnego studiowanie fasady czy też dekoracyjnych wariacji właścicieli, poprzez sposoby oswajania ich przestrzeni, 
do pogłębionych obserwacji sposobu życia  wrocławian. Nietypowy i nietuzinkowy jest nie tylko sam temat, ale  tak-
że dobór zdjęć. Zebrane w albumie kadry są dziełem uczestników konkursu „Kadr na Balkon”, młodych wrocławian. 
Wspólnie stworzyliśmy ten album. 

Wszystko zaczęło się dobrych kilka lat temu. Stojąc w mieszkaniu i wyglądając przez okno na najwyższym piętrze 
kamienicy przy ul. Reja, dostrzegłam balkon, na którym stało krzesło, stolik, a na stoliku wazon sztucznych kwiatów. 
Pomyślałam sobie wtedy, że za drzwiami tego balkonu musi kryć się jakaś historia, smutna – bo wyglądało, jakby 
już od dawna nikt na tym krzesełku nie siadał. Zdjęcie, które wtedy zrobiłam, zdobi dziś okładkę tego albumu. Od 
tego kadru zaczęła się także moja „balkonowa obsesja”, która trwa do dziś. –  mówi Kasia Karkocha-Bartoszewicz, 
wiceprezeska Fundacji Tandem. 

Niniejsza publikacja początkowo  oprowadza nas po “balkonach w historii” miasta, gdzie architektura i czas przenikają 
się wzajemnie. Zaczynamy od niemieckiej historii, poprzez PRL i okres blokowisk z wielkiej płyty, aż po  współcze-
sność i osiedla deweloperskie. 

Ostatnia część publikacji ukazuje balkony  z perspektywy zagospodarowania ich przestrzeni, jak np. ogród i  składzik. 

Zdjęcia i tekst  przeplatane są  wywiadami z uczestnikami konkursu, którzy opowiadają nam historię  swoich  zdjęć 
oraz  prezentują swoje  „indywidualne spojrzenia” w balkony.
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O BALKONACH
CZYM MOŻE BYĆ BALKON? 
To namiastka ogrodu, przedłużenie salonu, domowa plaża, palarnia, składzik/graciarnia, prywatne obserwatorium  
astronomiczne, samotnia, miejsce na grilla (nielegalne!) czy też zapomniana pustka. Balkon zaciera granice między 
przestrzenią wspólną a prywatną. Wewnątrz, tworzy świat jego właściciela, z zewnątrz zaś przynależy do tkanki 
miasta, często zabytkowej architektury. 

Architektura definiuje balkon jako „nadwieszony, wysunięty przed bryłę budynku element architektoniczny. Balkon 
jest otwarty, łączy wnętrze budynku z otoczeniem, co istotne jest szczególnie w miastach. Balkon pełni pewne funk-
cje użytkowe, powiększa powierzchnię mieszkania i jest dogodnym punktem obserwacyjnym. Równocześnie jest 
elementem dekoracyjnym, urozmaicającym bryłę budynku. Zastosowanie ażurów (balustrada) i dekoracyjnie ukształ-
towanych detali może zwiększyć jeszcze plastyczny wyraz obiektu.  Pojedynczy balkon może być mocnym akcentem, 
podkreślającym np. oś budynku, wielokrotnie powtórzony decyduje o rytmie elewacji.”. (http://archirama.murator-
plus.pl/encyklopedia-architektury/ (dostęp:13.11.2016 )

Rolą architektów jest tworzenie architektury odpowiedzialnej społecznie.–  mówi nam Matylda Gacek, inżynier ar-
chitekt.  Architektura nie może ograniczać się wyłącznie do tego co wewnątrz, musi dbać o relację z otoczeniem. 
Łącznikiem do tego staje się balkon. Przestrzeń pośrednia, czyli kompromis wnętrza z zewnętrzem, zwiastun tego, co 
możemy zastać po drugiej stronie muru. Miejsce wyjątkowe, w którym wciąż jesteśmy u siebie, jednocześnie wychy-
lając głowę w stronę przestrzeni wspólnej, współtworząc ją”.

BALKON I HISTORIA 
Na przestrzeni lat balkony zmieniały swoje funkcje i przeznaczanie, można jednak  powiedzieć, że sięgają pamięcią 
czasów starożytnych. Znaleziska archeologiczne z Rzymu czy Pompejów potwierdzają, iż balkony stanowiły częsty 
element domów mieszczańskich. W nowożytności charakterystyczne były dla architektury pałacowej, choć także 
bogatego mieszczaństwa (nieśmiertelny balkon Giulii Capuletti). Współcześnie zaś należą do architektury mieszka-
niowej. 

BALKONY W KAMIENICY
A jak było we Wrocławiu? Nikt wrocławskich balkonów nie zliczył i nie skatalogował. Wiemy, że Wrocław jest mia-
stem o największej liczbie kamienic czynszowych w Polsce. Boom na budownictwo mieszkaniowe, które obfitowało 
w kamienice czynszowe, przypadł we Wrocławiu w połowie XIX wieku. To właśnie wtedy miasto nabyło nowej tkanki 
miejskiej. Dzięki temu możemy odnaleźć w mieście dosyć dobrze zachowane kamienice, m.in. w stylu neoklasycy-
stycznym oraz neorenesansowym, z bogatymi zdobieniami, balustradami, grupami rzeźb. 

Nasza publikacja pokazuje przykłady balkonów reprezentujących trzy okresy w architekturze, wyraźnie kontrastujące 
ze sobą w zabudowie Wrocławia. To  przedwojenne kamienice  czynszowe, bloki mieszkalne w wielkiej płycie z cza-
sów PRL oraz współczesne i nowoczesne budynki mieszkalne.
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MAPA BALKONÓW
1. Balkony ze zdj. Trzy Światy, ul. Curie-Skłodowskiej, str. 8

2. Balkon ze zdj. Dostojność zieleni, ul. Sienkiewicza 59, str. 10

3. Balkony ze zdj. Balkon Pistacjowy, ul. Rostafińskiego, str. 12

4. Balkony ze zdj. Kolory, okolice Browaru Piastowskiego, str. 20

5. Balkon ze zdj. Więcej Zieleni, ul. Traugutta, str. 18

6. Balkon ze zdj. Wielka Płyta, ul. Legnicka, str. 24

7. Balkon ze zdj. Ogród Patriotyczny, ul. Walecznych, str. 45

8. Balkon ze zdj. Podwójne Zamknięcie, ul. Łaciarska, str. 43

9. Balkon ze zdj. Pelargonia, ul. Cybulskiego, str. 37

10. Balkon ze zdj. Zabity deskami, okolice Hali Targowej, str. 26
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MICHAŁ OLEWICZ 
17 lat, uczeń LO, mieszkaniec Wrocławia 
Laureat I miejsca
Jak tajemniczy klucz dopomógł w wygraniu konkursu…

Często zaglądasz w balkony?
Od kiedy dowiedziałem się o konkursie, to coraz częściej zaglądam w balkony, np. kiedy jadę samochodem lub tram-
wajem, to patrzę się do góry! Naprawdę, nie wymyślam, naprawdę tak robię. A czego w nich szukam? Ciekawego 
kadru oczywiście! 

Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
Przechodziłem korytarzem i zobaczyłem plakat konkursu. Pomyślałem, że jeszcze nigdy nie wziąłem udziału w żad-
nym konkursie i że trzeba spróbować. Wszystko odbyło się na ostatnią chwilę, nie byłem przygotowany, nie miałem 
gotowych zdjęć, swoje zgłoszenie wysłałem 10 minut przed zamknięciem konkursu. 

Opowiedz nam o Twoim zwycięskim zdjęciu „Trzy Światy”. 
Poszedłem szukać tych balkonów razem z koleżanką. Przypadek chciał, że właśnie kończyła ona lekcje w szkole nie-
daleko Pasażu Grunwaldzkiego i tam właśnie zobaczyliśmy te trzy balkony. 

Wymyśliliśmy, że zrobimy im zdjęcie z góry, z akademików. Uwielbiam wysokości, kręcą mnie takie rzeczy, dlatego 
bardzo chciałem zrobić to zdjęcie z wysokości. Chodziliśmy po wieżowcach Wrocławskiego Manhatanu i szukaliśmy 
sposobu. Chcieliśmy wejść na dach, jednak zawsze te ostatnie drzwi były zamknięte.  Chodziliśmy coraz bliżej środka 
placu i w końcu w ostatnim wieżowcu, kiedy weszliśmy na ostatnie piętro, okazało się, że drzwi są otwarte –  tylko 
krata prowadząca na dach jest zamknięta. Zapukaliśmy  więc do pierwszego lepszego mieszkania i zapytałem, czy 
mogę przejść przez pokój, żeby zrobić zdjęcie balkonu z balkonu. Pani się zgodziła, a ja jeszcze zapytałem, czy może 
wie, jak otworzyć tę kratę na dach. Ku naszemu zaskoczeniu, powiedziała,  że ma kluczyk i nam otworzy. Totalny strzał 
z tym kluczem. Siedzieliśmy tam na górze, na tym dachu, chyba ze 4 godziny. Nacykałem z 400 zdjęć, widzieliśmy 
zachód słońca i spędziliśmy tam połowę dnia. 

Schodząc, zapytałem Panią skąd ma klucz. Okazało się, że niedawno robiono tam elewację, a robotnicy, kiedy kończy-
li swoją pracę, przypadkowo  spotkali się z nią w windzie i zostawili jej  kluczyk – i tylko ona jedna go ma ze wszystkich 
mieszkańców. Co za strzał!

„Fajnie było mieć balkon gdzie można wyjść i pooddychać. Najlepiej gdzieś na górze bo ja uwielbiam wysokości. 
Chciałbym żeby to było takie przedłużenie pokoju z ogrodem. Na moim kadrze ogrody „rosną” od dołu do góry.”

MICHAŁ OLEWICZ „TRZY ŚWIATY” 
Balkon znajduje się przy ul. Nauczycielskiej 
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JAN FELIKS TOMCZYK
18 lat, student Historii Sztuki UWr
Laureat II miejsca. 
Często zaglądasz w balkony? 
Uwielbiam spacerować wrocławskimi ulicami, poznając przy tym nieco zapomniane miejsca, np. przedwojenne 
przedmieścia z charakterystycznymi kamienicami czynszowi. Często znajdują się tam niezwykłe balkony, będące 
wdzięcznym tematem do fotografii. 

Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
Interesuję się fotografią i lubię takie nieoczywiste, pomysłowe tematy jak balkony. 

W dodatku konkurs dotyczył mojego ukochanego miasta, więc od razu postanowiłem wziąć w nim udział.

Opowiedz nam o Twoim zdjęciu „Dostojność zieleni”
Wybrany balkon ujął mnie swą tajemniczością oraz współbrzmieniem sztuki z naturą. Kadr jest klasyczny i stonowa-
ny, koresponduje z charakterem przedstawionego na nim balkonu, wyposażonego w wyraźnie nawiązujące do antyku 
kolumny. Oplatająca je roślinność zdaje się przenikać z secesyjnymi motywami głowic kolumn i płycin nadokiennych. 
Harmonia architektury z naturą pogłębiona jest aurą tajemniczości i melancholii, wywołaną stanem kamienicy, 
która swe najlepsze czasy już dawno ma za sobą, a dziś szepcze cichym głosem historii tej części miasta. Przynale-
ży do mojej ulubionej kamienicy z Przedmieścia Piaskowego, ulica Sienkiewicza 96. Ta eklektyczna budowla projektu 
Karla Menzela i Paula Jäckela została wzniesiona w pierwszej poł. XX wieku i zachwyca efektownym szczytem oraz 
bogatą secesyjną dekoracją fasady. 

Obecnie kamienica niszczeje. Z elewacji odpadają fragmenty tynku i sztukaterii, a balkony są podstemplowane, po-
nieważ grożą zawaleniem. Budynek wziął udział w obywatelskiej akcji #RejestrujemyKamienice, mającej na celu wpis 
wybranych w głosowaniu mieszkańców kamienic do rejestru zabytków, co nie tylko prawnie usankcjonowałoby ich 
niezaprzeczalną wartość, ale przede wszystkim pomogło w uchronieniu ich przed zniszczeniem.

JAN TOMCZYK „DOSTOJNOŚĆ ZIELENI” 
Balkon znajduje się przy ul. Sienkiewicza. 
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ALEKSANDRA BALASIŃSKA
uczennica klasy LO o profilu architektonicznym  
we Wrocławiu, 17 lat.  
Laureatka III miejsca. 
Wcześniej nie zaglądałam w balkony…

Często zaglądasz w balkony? 
Wcześniej nie zaglądałam w balkony, jednak po wzięciu udziału w konkursie, poświęcam im więcej uwagi. To bardzo 
ciekawy temat do obserwacji, natomiast nigdy nie pomyślałam, że można coś z tą obserwacją dalej zrobić, że można  
zorganizować konkurs o balkonach!

Pasjonuję się fotografią,  ale nigdy wcześniej nie wysyłałam swoich zdjęć na konkurs. Pomyślałam, że spróbuję i udało 
się, zajęłam III miejsce. Może to jest właśnie początek tej przygody z fotografią. 

Jak wybrałam moje balkony? 
To było po szkole, było słonecznie, akurat fajny dzień na fotografowanie. Poszłam na spacer z aparatem w okolice 
mojej szkoły, na Nadodrzu.  Wybrałam ulice: Rostafińskiego, Henryka Brodatego, Pomorską i Kurkową. Fotografowa-
łam prawie wszystkie napotkane balkony, pod różnym kątem, apotem wybrałam najciekawsze. Niektóre balkony 
były naprawdę nudne, chyba najbardziej te współczesne, wszystkie były takie same. 

Mam w domu balkon i najbardziej lubię wychodzić na niego w lecie, ponieważ tuż pod balkonem mam drzewko owo-
cowe i zjadam sobie z niego wiśnie. To taka moja zielona oaza.

ALEKSANDRA BALASIŃSKA „BALKON PISTACJOWY” 
Balkon znajduje się przy ul. Rostafińskiego
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ALEKSANDRA BALASIŃSKAAMANDA SALA
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JAN PASTOR

Ziemia jest, dom jest, jest ogród i balkon, i ci sami właściciele. 
Życia dawnego nie ma. Musiało odejść. Rozumiem. Ale żal.
Melchior Wańkowicz – Szczenięce lata

KAMIL KARPIŃSKI
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ALA SAVASHEVICH „WIĘCEJ ZIELENI”. 
Balkon znajduje się przy ul. Traugutta.

ALA SAVASHEVICH
Studentka Wydziału Rzeźby ASP, 27 lat,  
pochodzi z Białorusi
Czy często zaglądasz w balkony? 
Cały czas! Nie tylko we Wrocławiu, ale  wszędzie tam, gdzie jestem.  Nie jest ładnie zaglądać ludziom w okna, ale jeśli 
balkonik jest taki ładny, to nie mogę przejść i nie popatrzeć. Po Wrocławiu jeżdżę rowerem i dlatego cały czas mogę 
patrzeć na architekturę  tego miasta, która mi się bardzo podoba.  Najbardziej podoba mi się ta niemiecka, w tym 
jest historia, coś takiego sakralnego. No i jeszcze te budynki przeszły wojnę, widać na nich ślady walk, ślady historii… 

Czego szukasz w tych balkonach? 
Trochę podpatrywania ludzkiej prywatności, choć wiem, że  to nieładnie. U nas, w Mińsku, np. w dużych domach 
balkonik był zawsze małym środowiskiem, gdzie właściciele trzymali wszystko, to była i lodówka, i stały jakieś narty 
i jeszcze coś… było tego za dużo. 

Z mojego punktu widzenia, ciekawie byłoby poobserwować,  czy tu, w Polsce, jest podobnie, czy widać tę różnicę 
między państwami na przykładzie balkoniku, co kto ma i jak ma. To dużo mówi o ludziach. W Polsce jest dużo 
kwiatów, aż przyjemnie na nie patrzeć, ta zieleń współgra z architekturą. 

Na Białorusi jest ich mniej. Ponadto  panuje zróżnicowany klimat, u was jest więcej ciepła, tam jest teraz zima i śnieg. 
Ludzie mieszkają w małych mieszkaniach w blokach, gdzie balkon jest luksusem, natomiast  żeby zrobić więcej miej-
sca, to zabudowują balkon jako dodatkowe pomieszczenie.

Opowiedz nam o swoim kadrze „Więcej Zieleni”. 
Ten balkon przypomniał mi właśnie mój kraj, przypomniał mi o tym, że są ludzi, którzy nie mają za dużo gustu, bo 
też nie mają gdzie się go uczyć i siedzą głównie w domu. Chcą zrobić ładnie i myślą, że jak będzie dużo wszystkiego, 
mocnych kolorów, sztucznych kwiatuszków, dywany to będzie ładnie, a jest brzydko. U was jest dużo inicjatyw kul-
turalnych, ale też często widzę  balkony „w takim guście”. 
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DAWID SEBASTIAN BRZOZOWSKI „KOLORY”. 
Balkon znajduje się w okolicach ul. Jedności Narodowej. 

DAWID SEBASTIAN BRZOZOWSKI,
Student Etnologii i Antropologii kulturowej na UWr,  
26 lat 
Zaglądam w balkony, bo… 
interesuję się architekturą. Od dziecka mieszkam we Wrocławiu, jednak od niedawna przeprowadziłem się na Nadod-
rze, gdzie architektura jest zupełnie różna i nieziemsko ciekawa. Resztki ornamentów lub chociażby obdrapane ele-
menty budynku bardzo mnie interesują, podobnie jak sposoby odnawiania kamienic we Wrocławiu. 

Kadr na balkon, bo… 
Wasz konkurs idealnie pasował do zdjęć, które zrobiłem jakiś czas temu przy okazji innego projektu o wrocławskich 
podwórkach. Wtedy zrobiłem dużo zdjęć, budynków w podwórzach, ich okien i balkonów. Interesowała mnie głów-
nie różnorodność, stąd te ciasne kadry. Ciekawe, że właśnie te balkony i okna oraz budynki starych kamienic, jak 
również  przylegających do nich budynków z PRL dobrze pokazują różnice Nadodrza. Ono też nie jest jednolite, widać 
na nim postępującą gentryfikację i zabawne jest, że można to zinterpretować w ten sposób. Moje obserwacje dotarły 
do mnie później, jak już zrobiłem zdjęcia…. Myślę, że wiele osób dostrzegłoby to wcześniej. 

Moje zdjęcie „Kolory Nadodrza”. 
Najpierw zobaczyłem te podwórka od wewnątrz. Wydały mi się trywialne – mieszkają tam ludzie, fasada fasadą i tyle, 
zwykły otaczający nas świat. 

Potem zastanawiałem się, jak to ująć w obiektywie aparatu i zdecydowałem się na ciasne kadry. Później, kiedy zo-
baczyłem efekty swojej pracy, byłem dopiero w stanie to analizować. W skrócie: od trywialnego obiektu dnia co-
dziennego, poprzez fotografie, aż do jakiegoś znaczenia, które nie jest łatwe do opisania, takie bardzo prawdziwe.  
Mnóstwo znaczeń ma to zdjęcie.  Dla mnie najważniejsze to różnorodność, czyli ‘ta fasada do kogoś należy’ oraz 
to, jak ludzie oswajają swoją przestrzeń. No i do tego ten napis, myślę, że to zdjęcie bardzo dużo komunikuje i jest 
bardzo nadodrzańskie . 

Marzy mi się balkon,  gdzie mógłbym rozwinąć super-fantastyczny hamak, na którym bym leżał, popijał dobre piwo 
i rozmyślał. 
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DAWID SEBASTIAN BRZOZOWSKI „ŻÓŁTE”. 
Balkon znajduje się w okolicach ul. Słowiańskiej. 

BALKON W PRL 
„Wielka płyta”– znak rozpoznawczy bloków mieszkalnych powstałych w latach 60.,70.,80.  ubiegłego wieku w odpo-
wiedzi na głód mieszkaniowy powojennej Polski i zwiększonej migracji do miast. Symbol małej stabilizacji i własnego 
„M”. Kolejne pokolenia zasiedlają mieszkania w kultowych blokowiskach, takich jak: Kozanów, Popowice, Nowy Dwór 
czy też w blokach w Śródmieściu,  kontrastujących z zabytkową zabudową. Wrocław doczekał się nawet własnego 
systemu budowania: „Wrocławska Wielka Płyta”– która pozwalała na stawianie 12-piętrowych bloków. 

Socjalistyczna równość żołądków, mieszkań i balkonów. Nie sposób patrzeć na mieszkanie z epoki PRL „solo”, nie dzi-
wi więc, że wszystkie wysłane do nas zdjęcia to duże, ciasne kadry ukazujące kolektyw balkonów. Często bez wyrazu, 
pustych i identycznych (zdjęcia Chów Klatkowy, Żółte, Statki, Monochromatycznie inaczej), ale też różnorodnych, 
gdzie widać indywidualność posiadacza balkonu (Wielka płyta i rośliny czy Składzik). 

Nikt dokładnie nie wie, „jaki termin ważności” mają te budynki klasycznie tworzone w technologii modułowej. Daw-
niej szacowano ich żywotność na 50 lat, obecnie mówi się o 100, ale pod warunkiem, że będą odpowiednio moderni-
zowane i konserwowane. Nie widać tego we Wrocławiu, gdzie podczas krótkiego spaceru nawet po centrum miasta 
można natknąć się na kruszejące balkony zawieszone na korodujących stalowych prętach, niejednokrotnie podparte  
drewnianym rusztowaniem (zdj. balkonu przy Pl. Targowym). 
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KAMIL KARPIŃSKI
27 lat, założyciel portalu na facebooku  
„Miejsca we Wrocławiu, o których nie miałeś pojęcia” 
(www.facebook.com/MiejscaWeWroclawiu). 
Czy często zaglądasz w balkony?
Po konkursie zaglądam rzeczywiście bardzo często! Zauważyłem, że w mieście są naprawdę ciekawe balkony, szcze-
gólnie na Nadodrzu i Ołbinie, gdzie jest dużo starej architektury. Właśnie balkony w starych kamienicach, choć znisz-
czone, są bardzo urokliwe i nie mają tego balkony współczesne, które w ogóle mi się nie podobają . 

Twoje zdjęcia wskazują na zdegradowane balkony… 
Tak, wybrałem zdjęcia, które miały się wyróżniać na tle innych wysłanych na konkurs. Chciałem zwrócić uwagę na ich 
oryginalność. Początkowo zrobiłem bardzo dużo zdjęć, jednak ostatecznie wybrałem ten opuszczony–zamurowany 
balkon na Mieleckiej i zdjęcia zabitych deskami balkonów w okolicach Hali Targowej. 

Nie znam dokładnie historii tych balkonów, wiem jedynie, że część budynku z Mieleckiej została zamurowana, a część 
jest wciąż zamieszkana, jednak lokatorom grozi eksmisja, niektórych już eksmitowano. 

Zabite dechami balkony niedaleko Hali Targowej, wreszcie, po wielu latach zostaną zamienione na nowsze, bo te stare 
po prostu się sypały. Ponadto jest to w centrum miasta, więc wreszcie będzie to jakoś wyglądać, ponieważ, odkąd 
pamiętam, znajdowały się w opłakanym stanie. Pewnie zagrażały życiu ludzkiemu, gdyż mogły spaść komuś na głowę. 

Wziąłeś udział w tym konkursie, bo? 
ten konkurs zachęcił mnie do tego, żeby się ruszyć z domu, pochodzić, poszukać fajnych balkonów i przekonałem się, 
iż rzeczywiście tak jest, że istnieje mnóstwo miejsc, o których sam nie miałem pojęcia. 

Mnie to zainspirowało, idę teraz, kręcę głową w lewo, w prawo i patrzę cały czas w balkony. 

Powiedz nam o Twoim funpagu „Miejsca we Wrocławiu, o których nie miałeś pojęcia”. 
Jak to się zaczęło, jaka jest tego idea? 
Ponad trzy lata temu założyłem na facebooku funpage „Miejsca we Wrocławiu, o których nie miałeś pojęcia”. Od pół 
roku istnieje także strona internetowa miejscawewroclawiu.pl. Początkowo chciałem przekazać trochę ciekawostek 
o Wrocławiu. Okazało się, że w dwa dni podpisało się pod tym funpagem około 400000 osób. 

Na początku wrzucałem głównie smaczki z Sępolna, gdzie się urodziłem. Jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy,  
o których wiedziałem od moich wujków, jednak nie znajdziesz ich w Internecie. 

Zainspirowało mnie to, żeby gdzieś te rzeczy zachować i przekazać wiedzę starszych osób, które nie mają się tym  
z kim podzielić, nie korzystają z Internetu. Potem zacząłem wyszukiwać rzeczy w Internecie, ludzie sami zaczęli do 

Skoro może pan wyjść na balkon, 
może pan również stąd uciec. 
A może to za wysoko?
- O, nie - odparł z naciskiem 
gość - nie mogę stąd uciec, nie 
dlatego, że za wysoko, tylko 
dlatego, że nie mam dokąd 
uciekać.   
Michaił Bułhakow – Mistrz i Mał-
gorzata
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ADRIAN KULIK
MICHAŁ 
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WROCŁAWSKI MANHATTAN – osiedle mieszkaniowe przy Placu Grunwaldzkim to obiekt najczęściej fotografo-
wany przez uczestników konkursu. Świeżo po metamorfozie, ponownie zwraca na siebie uwagę i oddaje szacunek 
dla pierwotnej koncepcji. 

Ten symbol powojennego modernizmu Wrocławia zaprojektowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Jej projekt wy-
przedził możliwość trudnych czasów, w jakich powstał i brutalnie zderzył się z realiami polskiego socjalizmu lat 70.  
i 80. XX wieku. 

Osiedle to 6 wysokich na 16 pięter wież mieszkalnych połączonych zespołem pawilonów usługowych oraz wyniesio-
nym ponad poziom gruntu ciągiem spacerowym, pod którym wygospodarowano miejsce na  parkingi. 

mnie pisać, zdarzało się, że dostawałem po sto maili dziennie! Ludzie zaczęli się angażować w ten projekt. Do tego  
informowaliśmy  o bieżących wydarzeniach i stwierdziłem, że warto zrobić  dobrą stronę,  na której będą skonden-
sowane ciekawe i konkretne informacje o Wrocławiu, z wyjątkiem pogody –tym się nie zajmujemy ;). Strona jest dla 
wszystkich: od najmłodszych do najstarszych, bo piszemy zarówno o dawnym Wrocławiu, jak i o inwestycjach  
i wydarzeniach dla dzieci. Najwięcej jest wciąż tego starego Wrocławia. 
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WSPÓŁCZESNY BALKON
Architekci wierzą, że piękno jest prostotą, a prostota pięknem. Współczesne projektowanie wynika ze współczesne-
go stylu życia. Każdy ma w kieszeni prosty w formie, lecz rozbudowany w funkcji smartfon. Ta zasada sprawdza się też 
w budownictwie. Dobra architektura stawia na szczerość. Powinna szczerze reprezentować czas, w którym powstaje, 
a nie być nieudolną kalką dworków przeszłości ze styropianowymi gzymsami. Pozostawia odbiorcy interpretację 
przestrzeni, od kształtu balustrady ważniejszy jest dla niej dialog z użytkownikiem i zachęta do korzystania. Balkony 
ciasne, zderzające się z murem przeciwnego budynku, projektowane są najczęściej ręką dewelopera i nie zdradzają 
oznak życia  –Matylda Gacek, inżynier architektury PWr

ALEKSANDRA BALASIŃSKA

Niewielu wie, jak osiedle mogło wyglądać, ale nigdy nie wyglądało.  Białe betonowe elewacje widoczne dziś w re-
konstrukcji miały przypominać marmur, a pnąca roślinność, zalewająca ściany i wnętrza balkonów wyłożone ciemnym 
drewnem i cegłą klinkierową, miała nawiązywać do elegancji klimatu śródziemnomorskiego. 

Ostateczny projekt jest wynikiem wielu ustępstw,  a architekt zmuszona była do przeprojektowania podstawowych 
założeń jak struktury mieszkań, które miały być małymi, miejskimi apartamentami dedykowanymi jako drugie domy 
dla pracowników pobliskich uczelni. Pogrzebano również tak aktualną dziś ideę zielonych tarasów na szczytach 
wieżowców z lokalami wspólnotowymi o charakterystycznych okrągłych oknach. 

W ostatnich latach przed  modernizacją sama autorka wyznała, że odwraca wzrok,  kiedy jest w pobliżu. Nic więc 
dziwnego, że dla wielu stały się one symbolem dewastacji, a nawet złej architektury, której nie mogli dostrzec ani 
zrozumieć pod pękającym betonem elewacji. Pojawiło się niechlubne przezwisko osiedla – „sedesowce” –  nawiązu-
jące do obłości okien i balkonów. Dziś świeżo po metamorfozie, a właściwie próbie powrotu do pierwotnych założeń 
projektantki, blisko 50-letni „Manhattan Wrocławia” odzyskuje godność.  

MATEUSZ BARANOWSKI
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ADRIAN KULIK
Student Inżynierii 
Środowiska na UP  
we Wrocławiu,  
22 lata. 
SZUKAM KONTRASTÓW 
Czy często zaglądasz w balkony? 
Czasami uwielbiam tak przejść po Wrocławiu, wysiąść 
przystanek wcześniej, spokojnie rozejrzeć się po uli-
cach, po balkonach, po domach. Ludzie naprawdę czę-
sto mają ciekawe kolory w swojej przestrzeni. 

Szukam głównie kontrastów. Bardzo lubię jak  np.  
biurowiec „przytula” starą kamienicę, która jest za-
niedbana, obdrapana. Te kontrasty to taki mój temat. 
Mam swoją ulubioną ulicę, która nazywa się Na Polan-
ce, niedaleko Cmentarza Osobowickiego, z typowym 
moim klimatem i bardzo ciężko jest mi powiedzieć, co 
tam dokładnie mi się podoba. Idę tam i jest przyjaźnie, 
czuję się tam inaczej, trochę jak w innym świecie. Tam 
są wszystkie te kontrasty – stara wielka płyta, obok 
dość ładne nowoczesne budynki mieszkalne, a jesz-
cze obok bardzo ciekawy ceglasty kościół z charak-
terystycznymi metalowymi zbrojeniami. 

Mam balkon, ale rzadko na niego wychodzę, ponieważ 
widok rozpościera się na ulicę i widzę inne budynki. 
Jest to pierwsze piętro, więc czuję się nieco „na wido-
ku”, za bardzo odsłonięty. Dla mnie prawdziwy balkon 
to trochę miejsce, gdzie powinno się móc schować… 
schować na widoku i  np. zrobić zdjęcie! 

ADRIAN KULIK „KONTRAST ARCHITEKTONICZNY”. 
Balkon znajduje przy ul. Romana Dmowskiego.



AGNIESZKA WAKULSKA MATEUSZ BARANOWSKI

BALKON – OGRÓD

Posadziłem dziś miętę
w doniczce
na balkonie.
Może jak przyjdziesz, 
coś poczujesz. 

Jakub Mistral

ŁUKASZ PŁOSKOŃ
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DOMINIKA SZCZEPANIAK
mieszkanka Wrocławia, 29 lat 
Czym jest dla Ciebie balkon?
Dla mnie balkon jest prywatnym kawałkiem miejsca na świeżym powietrzu. Od niedawna posiadam balkon. We 
wcześniej wynajmowanym mieszkaniu takiego luksusu nie miałam. Teraz na balkonie trzymam rower, ale również 
znalazłam miejsce na kwiaty oraz stolik z krzesłami. Zatem mam miejsce na weekendowe śniadanie na zewnątrz lub 
popołudniową kawę na świeżym powietrzu.

Czy często zaglądasz w balkony?
Wcześniej nigdy nie przypatrywałam się balkonom. Moją uwagę przykuwały jedynie te rzeczywiście rzucające się w 
oczy, ze względu na piękne kwiaty. Ale od kiedy wzięłam udział w Waszym konkursie, łapię się na tym, że podnoszę 
głowę i spoglądam na balkony.

Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie?
Przyznam szczerze,  że był to pierwszy konkurs, w jakim odważyłam się wziąć udział. Fotografuję od niedawna i chy-
ba trochę chciałam spróbować swoich sił, a Wasz konkurs wydał mi się bardzo interesujący i zmotywował mnie do 
spacerów po Wrocławiu w poszukiwaniu balkonów. Zabawny jest fakt, że wyróżnione zdjęcie, pokazuje balkon, który 
od razu przyszedł mi na myśl, kiedy usłyszałam o Waszym konkursie. Mijałam go codziennie w drodze do pracy i jak 
widać, okazał się szczęśliwy.

DOMINIKA SZCZEPANIAK „PELARGONIE”. 
Balkon znajduje przy ul. Cybulskiego. 
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HARALD LIPPIK „PODWÓJNE ZAMKNIĘCIE” 
Balkon znajduje przy ul. Łaciarskiej. 

HARRALD LIPPIK
uczeń, najmłodszy uczestnik konkursu 
Dlaczego zgłosiłeś się do konkursu?
Chciałem spróbować swoich sił w fotografii, dlatego zgłosiłem swoje zdjęcia do tego konkursu. Nie wiem, czy  jestem 
w tym dobry, więc chciałem się sprawdzić. 

Jak fotografowałeś swoje balkony? 
Wyszedłem na spacer i sfotografowałem różne balkony, nie wiedziałem, co uda mi się odnaleźć. Zauważyłem, że 
dużo ludzi dba o balkony. Rzadko widać zaniedbane, spotkałem parę opuszczonych, ale generalnie balkony we Wro-
cławiu wydają mi się zadbane. 

Myślę, że to przez to, iż są one na widoku, a ludzie przecież wszędzie lubią zaglądać. 

Czy masz jakieś balkonowe wspomnienie? 
Mieszkałem kiedyś w bloku, gdzie miałem własny balkon i pamiętam, że odbywały się tam zawsze niesamowite 
obiady.
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ALEKSANDRA NAPIERALSKA
22 lata, studentka Grafiki na SWPS.  
Laureatka wyróżnienia od LEROY MERLIN. 
BARDZO CZĘSTO ZAGLĄDAM W BALKONY WROCŁAWIA…
Czy często zaglądasz w balkony? 
Bardzo, zwłaszcza na mojej ulicy, ze swojego balkonu. Lubię tam bywać i obserwować ludzi,  kiedy odpoczywają na 
swoich balkonach. Bardzo mnie interesuje ich zachowanie. Na przykład, gdy na ulicy coś „huknie”, to nagle wszyscy 
wychodzą na balkony, albo latem, w czasie upałów mieszkańcy opalają się na swoich balkonach. 

Co w nich jest takiego inspirującego? 
Mam wrażenie, że balkonowicze czują się jakby nieobserwowani, zachowują się bardzo naturalnie. Balkon to prze-
strzeń pół-publiczna, może pół-prywatna? Nie byłam pewna, czy mogę robić zdjęcia, czy nie ingeruję w prywatność 
mieszkańców. 

Najciekawsze jest dla mnie to, w jaki sposób mieszkańcy jednego budynku tak różnie mogą aranżować balkony.  Bar-
dzo mnie cieszy chęć tych ludzi do upiększania swoich balkonów, do zwrócenia uwagi na daną przestrzeń.

Czym jest dla Ciebie balkon?
Mój balkon służy mi głównie do rozmyślań, rozmów z przyjaciółmi, czasem do suszenia prania. Razem z współloka-
torkami zamierzamy zrobić z niego ogród i wstawić donice z roślinami.

Opowiedz nam o twoim kadrze “Ogród Patriotyczny”. 
Jak widać po moim zdjęciu, interesują mnie flagi rozwieszone na balkonach, to, że ludzie chcą pokazać innym swoje 
zaangażowanie w ważne dla nich wydarzenia. Moje zdjęcie zrobiłam w czerwcu, podczas mistrzostw piłki nożnej. 
Mocno przyciągnął mnie ten balkon – szaroburo dookoła i biało-czerwone kwiatki w doniczkach oraz biało-czerwona 
flaga Polski. Spodobał mi się ten kontrast kolorów.

ALEKSANDRA NAPIERALSKA „OGRÓD PATRIOTYCZNY”



BA
LK

O
N

 - 
SK

ŁA
D

ZI
K

AGNIESZKA  
WAKULSKA



4948

PAULINA CYBULSKA

Polak, jak widzi balkon, to chce skakać. 
Tadeusz Konwicki

O NAS 
FUNDACJA TANDEM  powstała w 2014 roku we Wrocławiu. Realizuje projekty skupiające się wokół aktualnych 
potrzeb społecznych i problemów mieszkańców Dolnego Śląska. Obszary naszego działania to głównie projekty 
obywatelskie związane z rozwojem umiejętności miękkich, wsparciem psychologicznym, aktywizacją społeczeń-
stwa oraz kulturą.  Jesteśmy grupą otwartych osób, które chcą zmieniać otoczenie adekwatnie do istniejących po-
trzeb.  

Katarzyna  Karkocha-Bartoszewicz – wiceprezeska Fundacji Tandem, z wykształcenia historyk i psycholog. Koordy-
natorka projektów Fundacji oraz trenerka kompetencji miękkich.  Swoją balkonową obsesją zaraziła innych, dzięki 
którym udało się zrealizować to przedsięwzięcie. 

Martyna Gacek-Świecik – koordynatorka projektu „Historia w balkonie zaklęta”, projektów międzynarodowych  
z zakresu praw człowieka i pomocy rozwojowej, trener edukacji obywatelskiej oraz  ewaluatorka, przez ostatnie 7 
lat pracowała w Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności w Birmie, związana także z Fundacją Inna Przestrzeń. 
Obecnie, wraz ze swoją roczną córeczką i mężem, mieszka we Wrocławiu, gdzie przygląda się balkonom, szczególnie 
na Przedmieściu Oławskim. Projekt „Historia w balkonie zaklęta” pomógł jej poczuć się ponownie Wrocławianką. 

Matylda Gacek – inż. architekt, studentka IV roku Architektury Wydziału Politechniki Wrocławskiej, autorka projektu 
koncepcyjnego rozwoju Wyspy Daliowej we Wrocławiu w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. „Balkon jest 
dziurką od klucza, przez którą podglądamy kalejdoskop różnorodności nieswoich mieszkań i cudzych losów. Rolą 
architektów jest tworzenie architektury odpowiedzialnej społecznie. Architektura nie może ograniczać się wyłącznie 
do tego co wewnątrz, musi dbać o relację z otoczeniem. Łącznikiem do tego staje się balkon”– mówi. 

Katarzyna Białończyk: specjalistka od PR związana z branżą PR od prawie 15 lat. Pracowała jako PR manager i event 
manager w branży muzycznej, filmowej i gastronomicznej. 

Magda Lassota – fotograf, tłumacz, podróżniczka, specjalizuje się w fotografii portretowej, prowadziła fotobloga 
„Oby tak dalej” (podróż do Ameryki Południowej), wykonuje sesje dla marki modowej Ennbow, jej zdjęcia ukazały się 
m.in. we Wprost. 

Podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla Moniki Lassoty, Marty Patyk, Tomasza Ostaszewskiego, Darii De-
tlaf, a nasze szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Janiny Hobgarskiej Dyrektor Biura Wystaw Artystycz-
nych w Jeleniej Górze oraz Pani Beaty Gumińskiej – Kierownik Działu Relacji z Klientem LEROY MERLIN. 
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O PROJEKCIE 
Projekt „Historia w balkonie zaklęta” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego pn.”Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie po-
staw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”, który skierowany był do osób młodych w przedziale 
wiekowym 15-30. 

IDEA 
Chcieliśmy zachęcić młodzież do zatrzymania się na chwilę w otaczającej ich urbanistycznej rzeczywistości. Fotogra-
fując zaś napotkane balkony, chcieliśmy przyjrzeć się bliżej miastu, jego estetyce oraz historii. Zatrzymując balkony 
w kadrze aparatów, młodzi mieszkańcy Wrocławia stworzyli autorski rys tożsamości miasta zaprezentowany w tym 
albumie. 

NASZ PROJEKT, KTÓREGO EFEKTEM JEST TA PUBLIKACJA, 
TO TRZY WYDARZENIA:
• KONKURS FOTOGRAFICZNY  „KADR NA BALKON”  Konkurs skierowany był do ludzi młodych w wieku od 15 

do 30 lat. W rezultacie otrzymaliśmy aż 126 zdjęć wrocławskich balkonów, głównie od uczniów szkół średnich  
i studentów w kategoriach: balkon w historii, balkon-ogród, balkon-oryginał, balkon-składzik, balkon zapomnia-
ny. 

• PUBLIKACJA „Historia w balkonie zaklęta – fotograficzna podróż po wrocławskich balkonach”  Publikacja za-
wiera najciekawsze zdjęcia konkursowe, jednocześnie  tłumacząc wybór konkretnych kadrów słowami samych 
autorów zdjęć.  Publikacja wzbogacona została także mapą balkonów, których zdjęcia zostały nagrodzone  
w naszym konkursie. 

• WERNISAŻ I WYSATWĘ NAGRODZONYCH ZDJĘĆ

Sponsor nagród w konkursie „Kadr na balkon”

Patroni
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