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Jesteśmy bardzo dumne, że część “balkonowych łow-
ców”, która wzięła udział w pierwszej edycji konkur-
su (2016), postanowiła dołączyć do nas również  
w tym roku, przyczyniając się tym samym do wydania 
drugiego już/kolejnego albumu. 

Niezmiernie nam miło, że nasz krąg “balkonowych 
fotografów” poszerza się o nowych autorów, prezen-
tujących w swych pracach oryginalne interpretacje  
i historie, jednocześnie pozostając kameralną grupą 
wymiany obserwacji o otaczającej nas tak/jakże 
wieloznacznej rzeczywistości.

Kolejny raz będzie to podróż po zakamarkach Wrocławia, 
jego historii, gdzie architektura i czas przenikają się, 
porządkując dobór określonych kadrów. Przejdziemy 
szlakami odległej historii wrocławskich kamienic, przez 
wielką płytę okresu PRL i dzisiejsze nowoczesne osiedla.

Zagościmy też w balkonowych ogrodach, gdzie za bu-
jnymi bluszczami, pelargoniami i ziołami kryją się ta-
jemnicze historie ich mieszkańców. 

Zagubimy się w labiryntach balkonów-składzików, 
pochylimy głowę pod sznurem z praniem czy też na-
karmimy balkonowe gołębie. 

Zadrzyjmy głowę w górę i “pogapmy się” w anonimowe 
historie mieszkańców tego miasta, w balkonowe światy, 
w samowolnie przemalowane, kiczowate elewacje za-
bytkowych kamienic. Będziemy wypatrywać stoliczka, 
hamaka, szukać znaków indywidualności ich bohaterów. 

Zamieszczone w albumie kadry stają się kluczem do 
głębszej interpretacji symbolu balkonu we Wrocławiu 
– od uważnego studiowania fasady czy też dekoracy-
jnych wariacji właścicieli, poprzez sposoby oswajania 
ich przestrzeni, do pogłębionych obserwacji sposobu 
życia wrocławian. 

Nietypowy i nietuzinkowy jest nie tylko sam temat 
konkursu, zdjęcia, ale również fotografowie. 

Ten album stworzyliśmy wspólnie z nimi. Poprzez 
swoje zdjęcia opowiadają nam o swoich balkonowych 
interpretacjach i inspiracjach. Warto się w nie „zapa-
trzyć”. 

A jak to się zaczęło?
Kilka lat temu wyglądałam 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 to tak, jakby już od dawna nikt 
na tym krzesełku nie siadał. Od tego kadru zaczęła 
się także moja „balkonowa obsesja”, którą zaraziłam 
Martynę Gacek-Świecik i którą wspólnie zarażamy in-
nych – mówi Kasia Karkocha-Bartoszewicz, wiceprez-
eska Fundacji Tandem.

„KADR NA BALKON II” 
SŁOWEM WSTĘPU
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1. Balkon ze zdjęcia „Drapacz chmur”, ul. Ostrowskiego,  str. 9

2. Balkon ze zdjęcia „Klaustrofobia”, pl. Grunwaldzki,  str. 10

3. Balkon ze zdjęcia „Mieszkańcy”, ul. Aleksandra Hercena,  str. 12

4. Balkon ze zdjęcia „3”, ul. Traugutta,  str. 14

5. Balkon ze zdjęcia „1”, ul. Piesza,  str. 15

6. Balkon ze zdjęcia „Słoneczniki”, ul. Piastowska,  str. 16

7. Balkony ze zdjęcia „Miejska dżungla”, ul. Cybulskiego,  str. 18

8. Balkon ze zdjęcia „Z widokiem na bluszcz”, ul. Chemiczna,  str. 20

9. Balkon ze zdjęcia „Wielofunkcyjny”, ul. Horbaczewskiego,  str. 22

10. Balkony ze zdjęcia „Odkryty”, ul. Legnicka,  str. 23

11. Balkon ze zdjęcia „Szafa”, ul. Nankiera,  str. 25

12. Balkon ze zdjęcia „Ile tam jest rowerów”, pl. Grunwaldzki,  str. 26
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Dosłownie wszystkim! Nasze kategorie to tylko wprow-
adzenie do balkonowych interpretacji. Najczęściej 
spotykamy balkony-ogrody czy składziki, ale są także 
balkony: sypialnie, plaże, obserwatoria astronomiczne, 
suszarnie, palarnie, miejsca na grilla (zabronione!), 
samotnie, czytelnie, a nawet miejsca na ule czy też 
ptaszarnie. 

Balkon zaciera granice między przestrzenią wspólną 
a prywatną. Wewnątrz tworzy świat jego właścicie-
la, z zewnątrz zaś przynależy do tkanki miasta, często 
zabytkowej architektury. Rola balkonów zależna jest 
od potrzeb i charakteru ich mieszkańców. Ich funkcje 
i przeznaczenie zmieniały się także na przestrzeni lat. 
W naszej publikacji przeplata się przeszłość z teraźnie-
jszością, co wyraźnie widać w zabudowie Wrocławia – 
przedwojenne kamienice czynszowe, bloki mieszkalne 
w wielkiej płycie z czasów PRL oraz współczesne i now-
oczesne budynki mieszkalne, tworzące architektoniczną 
mozaikę miasta. 

Z drugiej strony balkony są także “własnością” otacza-
jącego je krajobrazu, dlatego samowolna zmiana kolo-
rystyki fasady (szczególnie zabytkowej), wywieszanie 
na nich agresywnych reklam czy też całkowite ich za-
grodzenie burzy koncepcję spójności i jego estetyki. 

“Rolą architektów jest tworzenie architektury odpow-
iedzialnej społecznie” – podkreśla  Matylda Gacek, in-
żynier architekt. “Architektura nie może ograniczać się 
wyłącznie do tego, co wewnątrz, musi dbać również o 
relację z otoczeniem. Łącznikiem pomiędzy tymi dwiema 
strefami staje się balkon. Przestrzeń pośrednia, czyli kom-

promis wnętrza z zewnętrzem, zwiastun tego, co może-
my zastać po drugiej stronie muru. Miejsce wyjątkowe, w 
którym wciąż jesteśmy u siebie, jednocześnie wychylając 
głowę w stronę przestrzeni wspólnej, współtworząc ją” 
– dodaje.

Z kolei balkony-ogrody to nic innego jak magiczne  
i tajemnicze zakątki, kolorowe – kwiatowe ogrodzenie 
od otaczającego nas świata. Balkon przyjazny ptakom, 
gdzie czeka na nich karmnik. Balkon – ukojenie  
w naturze,  to największa zaleta zielonego balkonu. 
Zachwyca, pachnie, koi nerwy i uspokaja. 

Zachęcamy do tworzenia ogrodów na naszych 
balkonach, pomogą nam nie tylko obcować z naturą, 
ale także lepiej oddychać, gdyż jak wiadomo, rośliny 
pochłaniają smog miasta. Marzy nam się, żeby ludzie 
zainspirowani zdjęciami autorów i ideą konkursu, zasa-
dzili więcej zieleni na swoich balkonach. 

Pamiętajmy więc o balkonach, szanujmy je i budujmy 
wspólnie piękniejsze miasta!

O BALKONACH  
CZYM MOŻE BYĆ BALKON?
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KATEGORIA – Balkon w historii 
“Lubię chodzić z głową w chmurach“. 
ADRIA KULIK 
23 lata, student inżynierii środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
I miejsce w kategorii Balkon w historii 

Czy często zaglądasz w balkony?
Codziennie! Lubię chodzić z głową w chmurach, ponieważ umożliwia mi to dostrzeżenie nowej 
perspektywy pozornie powszedniego tematu, jakim jest architektura.

Twoje zdjęcie wyróżniono po raz kolejny w “Kadr na Balkon” – co jest tak ciekawego w tym 
konkursie? 
Ciekawi mnie mnogość interpretacji rzekomo prostego tematu: „balkon”. Może on być zarówno częścią 
większego dzieła – całego budynku, jak i oddzielnym bytem... W każdym przypadku opowiada jakąś historię. 
To od nas zależy jaką.

Opowiedz nam historię zwycięskich kadrów.
Zacznę od “Drapacza chmur”.  Chciałem wracać do domu. Szybki rzut oka na tablicę odjazdów,  
i… Chybiłem. Trafiłem natomiast w coś, co doskonale znam, czyli mozaikę balkonów przy ul. Ostrowskiego.

Natomiast na zdjęciu “Klaustrofobia” uczucie zamknięcia i izolacji jest spotęgowane przez mgłę. Myślę,  
że to właśnie ona zdecydowała o tytule tego zdjęcia.

Rozmawiałem z wieloma osobami o „Historii w balkonie zaklętej”. Nigdy nie przewidziałbym,  
że najżywszą rozmowę na temat balkonów odbędę z panią, która przyjmowała w dziekanacie mój wniosek o 
stypendium. Tego dnia byłem winien utworzenia dość długiej kolejki.
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ADRIAN KULIK 
„DRAPACZ CHMUR”
Balkon znajduje się przy 
ul. Ostrowskiego. 
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ADRIAN KULIK 
„KLAUSTROFOBIA”

Balkon znajduje się przy 
pl. Grunwaldzkim
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“Dbajmy o nasze balkony”

MAKS GRONOWSKI
18 lat, uczeń liceum nr IX we Wrocławiu im. Juliusza Słowackiego 
instagram: max.gronowski.
II miejsce w kategorii Balkon w historii 

Czy często zaglądasz w balkony? 
Bardzo często! Kiedyś mieszkałem w sercu dużego osiedla, gdzie każdy miał balkon. Najbardziej mi się 
podobało, że pomimo tej samej zabudowy, każdy z tych balkonów miał inny wystrój. Lubię balkony, 
szczególnie uwielbiam na nich przesiadywać letnimi wieczorami – nie ma znaczenia czy to balkon we 
Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku.

Balkony są nieodłączną częścią miejskiego życia. Historie toczą się w “naszych oknach na świat”.  
A mimo wszystko są niedoceniane i traktowane jako dodatek do mieszkania. Według mnie to trochę 
niesprawiedliwe. Dbajmy o nasze balkony!

Dlaczego wziąłeś udział w naszym konkursie? 
Rok temu mój znajomy ze szkoły został zwycięzcą Kadru na Balkon. Pokazał mi album z konkursowymi 
zdjęciami i coś we mnie zaiskrzyło. Wskazał mi drogę do świata fotografii. Postanowiłem, że stanę na 
podium w tym roku... i udało się! 

Opowiedz nam historię związaną z nagrodzonym zdjęciem „Mieszkańcy”.
Wybierając się na „balkonowe łowy”, poprosiłem mojego tatę o radę. Wskazał mi lokalizację małej ulicy, 
której chwilę szukałem. Na samej ulicy nie znalazłem nic ciekawego, w szczególności w balkonach. 

Dopiero gdy wszedłem na podwórko za kamienicami, odkryłam wspaniałe balkonowe kadry! Mieszkańcy 
patrzyli na mnie z krzywymi minami, nigdy nie zapomnę ich zdziwienia. Nagle zobaczyłem stare, zamknięte 
i zapomniane balkony, na których siedziały gołębie. Zrobiłem po prostu zdjęcie brudnym ptakom i ich 
mieszkaniu.
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MAKS GRONOWSKI 
„MIESZKAŃCY”
Balkon znajduje się przy 
ul. Aleksandra Hercena
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“Na moim balkonie mogę odetchnąć” 

ADAM KUC 
27 lat, lektor języka angielskiego 
III miejsce w kategorii Balkon w historii 
III miejsce w kategorii Balkon nie jedno ma imię

Czym dla Ciebie jest balkon?
Balkon to dla mnie miejsce do spędzania czasu w cieplejsze wieczory. Jest to przestrzeń, gdzie mogę 
odetchnąć świeżym powietrzem, zanim zamknę się w czterech ścianach domu. Mój balkon to nie jest 
składzik czy rowerownia. 

Dlaczego wziąłeś udział w naszym konkursie?
Lubię fotografie oraz nietypowe kadry, ujęcia i tematykę. A czymś takim z pewnością jest konkurs 
poświęcony balkonom. 

Twoja interpretacja nagrodzonych kadrów...
Zdjęcia mojego autorstwa, które zajęły trzecie miejsca w kategorii balkon w historii i balkon nie jedno 
ma imię to dwa skrajne balkonowe przeciwieństwa. Pierwsze zdjęcie „3” przedstawia zaniedbany balkon, 
na którym samotnie siedzi mężczyzna. Nikt nie zwraca uwagi na niego i jego balkon, jednak on sam jest 
zainteresowany tym, co się dzieje. Spodobała mi się ta perspektywa oraz odbiór wizerunku balkonów w 
zaniedbanych budynkach i takiej części miasta.

Drugi kadr „1” to odbicie w balkonie krajobrazu na tle zachodzącego słońca. Zwróciłem uwagę, że balkon 
może stanowić element dekoracji, także w nowszym budownictwie, szczególnie kiedy komponuje się z 
ładnym krajobrazem.
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ADAM KUC „3”
Balkon znajduje się  
przy ul. Traugutta. 

KATEGORIA – Balkon ogród
“Kocham swoje miasto i chętnie odkrywam w nim nowe miejsca, jak nieznane wcześniej balkony ”. 

JAN FELIKS TOMCZYK 
lat 20, student historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim 
I miejsce w kategorii Balkon ogród

Czy posiadasz balkon?
Jestem szczęśliwym posiadaczem balkonu; stanowi on dla mnie łącznik między mieszkaniem a światem 
zewnętrznym. To właściwie „balkon-ogród” – traktuję go jako miejsce, gdzie mogę wypocząć na wolnym 
powietrzu, w otoczeniu kwiatów, jednocześnie nie wychodząc z domu. Szczególnie miło spędzam na nim 
czas w ciepłe, letnie wieczory. 
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ADAM KUC „1”
Balkon znajduje się przy ul. Pieszej.

Dlaczego po raz kolejny wziąłeś udział  
w naszym konkursie?
Temat konkursu jest bardzo ciekawy, nietypowy, 
inspirujący. Poza tym uwielbiam fotografować, 
kocham też swoje miasto i chętnie odkrywam 
w nim nowe miejsca, jak nieznane wcześniej 
balkony, które mijam często bezwiednie 
w  codziennym biegu. 

Opowiedz nam historię zwycięskiego kadru.
W balkonie ukazanym na zdjęciu „Słoneczniki” 
urzekł mnie kontrast przy jednoczesnej harmonii 
między nadgryzionym zębem czasu balkonem  
a świeżymi, intensywnie żółtymi słonecznikami, 
wprowadzającymi życie w tę nieco zmurszałą 
przestrzeń. 

Ulica Piastowska, na której pod numerem 34 
znajduje się kamienica z balkonem ze zdjęcia, 
należy do najpiękniejszych w Śródmieściu. Jej 
środkowy odcinek stanowi jeden z najlepiej 
zachowanych we Wrocławiu zespołów kamienic  
z przełomu XIX i XX wieku, a budowle wchodzące 
w jego skład są niepowtarzalne! Ich ornamenty 
czy dekoracyjne zwieńczenia szczytów (np.  
w postaci figury anioła na kamienicy nr 25) 
są często jedynymi takimi w skali obecnego 
Wrocławia. Tym bardziej dziwi fakt, że zaledwie 
jedna spośród licznych kamienic (właśnie ta 
ukazana na moim zdjęciu) została wpisana  
do rejestru zabytków.
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JAN FELIKS TOMCZYK 
„SŁONECZNIKI”
Balkon znajduje się przy 
ul. Piastowskiej.
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„Ocalić od zapomnienia”
ANIA WRONKA 
lat 28, rekruter z Wrocławia
II miejsce w kategorii Balkon ogród

Czy posiadasz balkon?
Niestety nie posiadam balkonu.

Dlaczego wzięłaś udział w naszym konkursie?
Uwielbiam fotografować ciekawe, trochę zapomniane obiekty architektury, a ten konkurs stanowił  
do tego niesamowitą okazję, spodobała mi się Wasza inicjatywa. 

Opowiedz nam historię nagrodzonego kadru. 
W pewien październikowy słoneczny weekend spacerowałam po Nadodrzu w poszukiwaniu ciekawych 
kadrów. Balkony, które sfotografowałam zwróciły moją uwagę przede wszystkim bujnymi kwiatami, 
kontrastem, interesującą kolorystyką i unikalnym zdobieniem architektonicznym. Znajdują się w centrum 
Wrocławia, a wyglądają jak z innego, zupełnie magicznego świata. Chciałam ten widok uwiecznić i  “ocalić 
od zapomnienia”.
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ANNA WRONKA  
„MIEJSKA DŻUNGLA”
Balkon znajduje się przy  
ul. Cybulskiego.
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“Odnaleźć w sobie wrażliwość na ukryte wokół nas piękno” 
JOANNA SUPPAN 
lat 17, uczennica LO we Wrocławiu 
III miejsce w kategorii Balkon ogród 

Balkon to dla Ciebie… 
Balkon kojarzy mi się z chwilą, momentem i pretekstem do poświęcenia odrobiny czasu na niespieszną 
kontemplację otoczenia. Każdy z balkonów ma swój własny charakter, zarówno pod względem 
architektonicznym, jak i pod względem sposobu jego wykorzystania.  

Balkon, integralna część większości budynków, z jednej strony jest stały, niezmienny, od samego początku 
wiernie przytwierdzony do ściany. Z drugiej strony urozmaica miejski krajobraz, wprowadzając do niego 
nieoczywisty, pozbawiony monotonni rytm. W swoim wnętrzu skrywa niezliczone tajemnice. 

To, co wypełnia balkony także trwa tylko chwilę, jednego dnia czujemy zapach suszącego się prania, innego 
kawy pitej po ciężkim dniu. Rankiem obserwuje nas kot, balkonowy strażnik. Po południu dobiega nas 
śmiech bawiących się dzieci. Wieczorem sąsiad zza balustrady posyła nam zmęczone spojrzenie, na co 
odpowiadamy pełnym zrozumienia uśmiechem. Balkon trwa nieprzerwanie, energię do życia nadaje mu 
jego wnętrze.

Dlaczego wzięłaś udział w naszym konkursie?
Konkurs dał mi kolejną możliwość do zagłębienia się w świat zaskakującej, wrocławskiej architektury. 
Wyszukiwanie intrygujących balkonów pomaga odnaleźć w sobie wrażliwość na ukryte wokół nas piękno, 
które podczas codziennego pędu ucieka niezapamiętane. 

Opowiedz nam historię nagrodzonego zdjęcia. 
Balkon został “złapany” podczas jednego z przyjemnych spacerów po Ołbinie, dzielnicy pełnej niespodzianek 
i niesamowitych historii ukrytych na zapomnianych podwórkach. Wspólnie z dzielnicą Nadodrze  tworzy 
obszar, w którym nie sposób powstrzymać się od wędrówek w celu dostrzegania uroków codzienności.

Ściana bluszczu, pięknie mieniącego się kolorami jesieni, nie mogła zostać przeze mnie niezauważona. 
Roślina nieśmiało wygląda zza pleców króla tego kadru, czyli majestatycznego balkonu, ukrywając 
jednocześnie obraz powolnej destrukcji. 

Dla łowców ciekawych kadrów naszego miasta mam wskazówkę, odwiedźcie koniecznie podwórka przy  
ul. Jedności Narodowej i Roosevelta na Ołbinie. Można tam spotkać ludzi, którzy z chęcią podzielą się swoimi 
niebanalnymi życiowymi historiami. No i przede wszystkim, jest to miejsce pełne niecodziennych murali :)



20

JOANNA SUPPAN 
„Z WIDOKIEM NA 
BLUSZCZ”
Balkon znajduje się 
przy ul. Chemicznej.
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KATEGORIA – Balkon składzik
„Balkon mojego mieszkania jest składzikiem” 

DOMINIKA BARABASZ 
mieszkanka Wrocławia
I miejsce w kategorii Balkon składzik

Czy często zaglądasz w balkony?
Często!  Zaglądam w balkony, jadąc tramwajem lub autobusem i zwracam szczególnie uwagę  
na te kolorowe, wyróżniające się na tle innych, lub te z dużą ilością kwiatów.

Dlaczego wzięłaś udział w naszym konkursie? 
Spodobała mi się oryginalna tematyka konkursu. Bardzo mało jest konkursów fotograficznych 
organizowanych we Wrocławiu i na temat miasta.

Opowiedz nam historię zwycięskich kadrów „Wielofunkcyjny” oraz „Odkryty”.
Zawsze wiedziałam, że balkon mojego mieszkania na ul. Horbaczewskiego jest składzikiem. Służy nie tylko 
do podziwiania widoków miasta, ale przede wszystkim do gromadzenia rzeczy, które nie mieszczą się już 
w mieszkaniu, np. starych szafek na narzędzia, doniczek, podstawek czy ziemi do kwiatów. Pełni funkcję 
suszarni i małego ogrodu, gdzie znalazło się też miejsce na zabawny kolorowy wiatraczek w donicy na rośliny.

Balkony na ul. Legnickiej zobaczyłam, jadąc tramwajem. Patrząc z ulicy na rzeczy, które są na nich ustawione, 
zgadywałam, jak wygląda życie mieszkańców bloku. Najczęściej na balkonach są rowery, stoliki, krzesła, 
fotele, suszarki. Kilka balkonów zastawionych jest rzeczami związanymi z remontem lub urządzaniem 
mieszkania. Na jednym dostrzegłam nawet teleskop, może mieszkaniec interesuje się obserwacją gwiazd?
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DOMINIKA BARABASZ 
„WIELOFUNKCYJNY”
Balkon znajduje się przy ul. 
Horbaczewskiego.
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DOMINIKA BARABASZ „ODKRYTY”
Balkon znajduje się przy ul. Legnickiej.
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“Warto sięgać wyżej” 

MAKSYMILIAN JANICKI  
lat 18, uczeń LO o profilu architektonicznym we Wrocławiu
II miejsce w kategorii Balkon składzik

Czy często zaglądasz w balkony?
Od zeszłorocznej edycji “Kadr na Balkon” coraz częściej. Dzięki temu codziennie przemierzane przeze 
mnie ulice miasta przestały ograniczać się do poziomu witryn sklepowych. Stały się bardziej urozmaicone 
i ciekawsze. Codziennie mogę dostrzec coś nowego, spoglądając ponad głowy przechodniów. Naprawdę 
warto sięgać wyżej.

W ubiegłym roku Twoje zdjęcie znalazło się wśród wyróżnionych, dlaczego wziąłeś udział  
w naszym konkursie po raz kolejny?
Biorąc ponowny udział w konkursie, chciałem udowodnić, że potrafię zrobić lepsze zdjęcia i … udało się! 
Zająłem drugie miejsce, z którego jestem dumny. Przez cały rok rozglądałem się za balkonami, które 
mógłbym sfotografować. Szukałem w nich oryginalności i wyjątkowości. Tym, które zapadły mi w pamięć, 
zrobiłem zdjęcia. W przyszłym roku też mam zamiar wziąć udział w konkursie i mam nadzieję, że pójdzie mi 
jeszcze lepiej.

Dzięki temu konkursowi uświadomiłem sobie, jaką rolę mogą pełnić dla nas balkony. Ludzie często traktują 
je jako dodatkowe pomieszczenia swoich mieszkań. Są przechowalnią rzeczy, namiastką ogrodu, w miejskiej 
betonowej „dżungli” czy miejscem ucieczki od codzienności. 

Zauważyłem, że w niektórych budynkach koncepcja wykorzystania balkonu staje się „zaraźliwa” dla 
pozostałych mieszkańców – jeśli na jednym balkonie pojawiają się donice z kwiatami, to w krótkim czasie 
podobne ogrody rozkwitają w sąsiedztwie. Z kolei wykorzystanie jednego balkonu jako schowka na rowery 
skutkuje powstaniem „rowerowej ściany”. 
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MAKSYMILIAN JANICKI 
„SZAFA”
Balkon znajduje się  
przy ul. Nankiera.
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KINGA MATELA „ILE TAM JEST ROWERÓW”
Balkon znajduje się przy pl. Grunwaldzkim. 



27

KINGA MATELA 
lat 16, uczennica 
III miejsce w kategorii Balkon składzik
“Według mnie wygląd balkonu jest wizytówką domu i jego mieszkańców” 

Historia mojego “kadru na balkon” 
Według mnie wygląd balkonu jest wizytówką domu i jego mieszkańców. Od niedawna należę do szkolnego 
kółka fotograficznego. Zgłosiłam się do zaproponowanego konkursu, gdyż chciałam spróbować swoich 
sił i sprawdzić, czy mam choć trochę zmysłu fotograficznego. Wyszłyśmy grupą „łowić” balkony i szukać 
ciekawych ujęć. Spotkałyśmy wychowawczynię moją klasy, która słysząc, jaki mamy cel spaceru po mieście, 
podpowiedziała, gdzie widziała interesujące „okazy”. I tak „mój” balkon znalazłam na piętrze jednego z 
wieżowców przy pl. Grunwaldzkim. Żadna z koleżanek nie chciała zrobić zdjęcia tego balkonu, bo szukały 
czegoś ciekawszego. Zrobiłam więc ja… Przyniósł mi szczęście…
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KATEGORIA Balkon – nie jedno ma imię 
“Jestem balkonomaniaczką. Nosa nie zadzieram, ale głowę jak najbardziej”

KATARZYNA KRZESZOWIEC 
lat 28, mieszkanka Wrocławia
I miejsce w kategorii Balkon nie jedno ma imię

Zaglądasz w balkony, bo … 
Jestem wielką “balkonomaniaczką”. Nosa nie zadzieram, ale głowę jak najbardziej.

Z zachwytem obserwuję te balkony, które stają się odrębnymi mikrokosmosami: oazami spokoju, ogrodami 
botanicznymi lub posiadają “wszystkie skarby świata”. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Przyjeżdżam 
do mojej babci na Lubelszczyznę i pierwsze co widzę, stojąc już przed blokiem, to petunie – bogato kłębiące 
się i zwisające aż 1,5 metra w dół balkonu. Coś pięknego! A za nimi ledwo co widoczna i machająca mi 
babcia.

Dlaczego wzięłaś udział w naszym konkursie? 
O konkursie dowiedziałam się z radia. Wpadła mi myśl: Zaraz, zaraz... mam w swoim zbiorze coś, co  
powinno pasować. I tak wysłałam zdjęcie, które leżało w zapomnianym folderze.

Opowiedz nam historię  zwycięskiego zdjęcia. 
Jakiś czas temu wynajmowałam wraz z przyjaciółmi ogromne, 140 metrowe, mieszkanie w kamienicy, 
tuż przy wrocławskim Manhattanie. Mały raj pełen staroci i dobrej energii, a ja kocham antyki. Z mojego 
pokoju wychodził balkon z widokiem na surową wówczas fasadę wieżowca. Kontrast tego, co u nas, z tym, 
co za oknem, był niesamowicie duży. Pewnego lipcowego poranka wyniosłam stare krzesła, ceramikę i 
przeniosłam balkon w lata jego świetności. Chciałam by ożył. Oczywiście udokumentowałam to zdjęciem. I 
tak powstały „Dwa Światy”.

Kilka dni temu przechodziłam tuż obok kamienicy. Fasada Manhattanu odnowiona, bloki nabrały nowego 
wymiaru i blasku, a mój biedny balkon wsparty deskami, mocno nadwyrężony zębem czasu. Serce boli…
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KATARZYNA KRZESZOWIEC „DWA ŚWIATY”
Balkon znajduje się przy ul. Nauczycielskiej. 
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“Balkon żyje życiem mieszkańców”

Marta Hryncewicz 
lat 32, lekarz stomatolog 
II miejsce w kategorii Balkon nie jedno ma imię

Czym jest dla Ciebie balkon? 
Balkon to namiastka życia jego właścicieli – to tu suszy się pranie, jakże kolorowe, powiewające! Tu stoją 
rowery – wspomnienie każdej wakacyjnej przejażdżki. Tu rosną kwiaty i zioła – niezbędne przecież przy 
wieczornej kolacji. Balkon żyje życiem mieszkańców.

Wzięłaś udział w “Kadr na Balkon”, bo …? 
Rozbiegana między domem, dziećmi a pracą, zobaczyłam na klatce plakat ‘’Kadr na balkon – konkurs 
fotograficzny’’. Fotografią  zajmuję się amatorsko od 10 lat, ale nigdy nie brałam udziału w żadnym 
konkursie. Wbiegam do domu, pamiętam kadr balkonu, szukam na komputerze zdjęcia... Córka ciągnie za 
ramię, młody krzyczy, bo chce jeść. Szybki wydruk papierów, dołączam zdjęcie – JEST! Wysyłam! 

Opowiedz nam o swojej interpretacji zwycięskiego kadru. 
Zdjęcie ‘’Spacer zimowy’’ jest barwne, jaskrawe, na przekór zimowej aurze i niezbyt optymistycznym 
warunkom życia właścicieli tychże balkonów ( jak mogłoby się wydawać). Porozwieszane pranie, ciuszki 
dziecięce na sznurkach, prace remontowe – to wszystko odzwierciedla część życia ich mieszkańców. 

Te przedmioty, te balkony, nadają barwy otoczeniu i kontrastują z szarością zimowego nieba, bezlistnymi 
drzewami i ziemią. Są radosne – a kto by pomyślał, by w takim budynku doszukiwać się radości.

Myślę, że mało jest tak kolorowych balkonów we Wrocławiu jak te na moim zdjęciu.
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MARTA HRYNCEWICZ „SPACER ZIMOWY”
Balkon znajduje się na Stabłowicach. 
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WYRÓŻNIENIA – BALKONY W HISTORII

DOMINIKA BARABASZ „SKOSY”
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DOMINIKA BARABASZ 
„DO NIEBA”
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MAŁGORZATA SUPPAN 
„PIĘTNO CZASU”

MONIKA KOŁODZIEJ  
„MIJAJĄCE PIĘKNO”
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MAŁGORZATA SUPPAN 
„FIOLETOWY ZAWRÓT 
GŁOWY”

JAN FELIKS TOMCZYK 
„POŚRÓD SZAROŚCI”
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WYRÓŻNIENIA – BALKONY OGRODY
ANNA BARABASZ 
„BONSAI”

ALEKSANDRA 
ORZECHOWSKA 
„ENKLAWA”
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DOBROMIL NOSEK „W MOIM OGRODZIE
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JAN FELIKS TOMCZYK 
„OGRÓD”

MAKSYMILIAN JANICKI 
„EKSPLOZJA NATURY”
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MATEUSZ BARANOWSKI 
„OGRÓD PIĘTROWY”
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PATRYCJA ZABOROWSKA „NO I GDZIE TEN BALKON”
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WYRÓŻNIENIA – BALKONY SKŁADZIKI

ALEKSANDRA ORZECHOWSKA 
„EKSPOZYCJA”

MAŁGORZATA SUPPAN 
„ZEWNĘTRZNE MAGAZYNY”
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MAŁGORZATA 
SUPPAN 
„POTRZEBNA 
POMOC”
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JAN FELIKS 
TOMCZYK 
„KOLORY”
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JAN FELIKS 
TOMCZYK 
„LWY NA 
STRAŻY”

NATALIA TYM 
„POLSKA 
RUPIECIARNIA”
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WYRÓŻNIENIA – BALKON NIE JEDNO MA IMIĘ

ANNA WRONKA 
„BO NIE KAŻDY 
BALKON MA”



46

JAN FELIKS 
TOMCZYK 
„BALKON 
NIEWYJŚCIOWY”

JAN FELIKS 
TOMCZYK 
„CHATKA 
PUCHATKA”
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NATALIA TYM 
„ELEGANCJA W 
SUSZARNI”

MONIKA GROBELNY 
„BALKONOWA 
OPOWIEŚĆ”
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AGNIESZKA 
BOCHEŃSKA-
NIEMIEC 
„CZUJNE OKO”

MONIKA 
KOŁODZIEJ 
„HI!”
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O PROJEKCIE
Projekt „Historia w balkonie zaklęta” otrzymał dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski  
w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 

IDEA
Chcieliśmy zachęcić mieszkańców Wrocławia do chwili refleksji nad otaczającą ich urbanistyczną rzeczy-
wistością. Fotografując napotkane balkony, przyglądamy się bliżej miastu, jego estetyce oraz historii. Uwiec-
zniając balkony w kadrze aparatów, stworzyliśmy autorski rys tożsamości miasta zaprezentowany w tym al-
bumie. 

Nasz projekt, którego jest ta publikacja, to trzy wydarzenia:
• KONKURS FOTOGRAFICZNY „KADR NA BALKON II”  

Konkurs skierowany był do mieszkańców Wrocławia w wieku powyżej 14 lat. W rezultacie otrzymaliśmy 
aż 154 zdjęcia wrocławskich balkonów w 4 kategoriach: balkon w historii, balkon-ogród,  
balkon-składzik, balkon-nie jedno ma imię. 

• PUBLIKACJA „Historia w balkonie zaklęta – fotograficzna podróż po wrocławskich balkonach” edycja II  
Publikacja zawiera najciekawsze zdjęciakonkursowe, jednocześnie tłumacząc wybór konkretnych kadrów 
słowami samych autorów zdjęć.  
Publikacja wzbogacona została także mapą balkonów, prezentującą zdjęcia nagrodzone w naszym 
konkursie. 

• WERNISAŻ I WYSTAWA NAGORDZONYCH ZDJĘĆ

INSTAGRAM
Naszą balkonową kolekcję chcemy kontynuować także poza konkursem dlatego przez cały rok prowadzimy 
również konto https://www.instagram.com/kadrnabalkon/, gdzie pokazujemy zdjęcia konkursowe i poza 
konkursowe. Zapraszamy do tworzenia wspólnego #kadrnabalkon. 

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji 
Tandem i autorów zdjęć. Zezwala się na dowolne wykorzystanie publikacji – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji. Tekst 
licencji dostępny na stronie: 

www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
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O NAS 
FUNDACJA TANDEM powstała w 2014 roku we Wrocławiu. Realizuje projekty skupiające się wokół aktual-
nych potrzeb społecznych i problemów mieszkańców Dolnego Śląska. Obszary naszego działania to głównie 
projekty obywatelskie związane z rozwojem umiejętności miękkich, wsparciem psychologicznym, aktywiz-
acją społeczeństwa oraz kulturą. Jesteśmy grupą otwartych osób, które chcą zmieniać otoczenie adekwatnie 
do istniejących potrzeb. 

KATARZYNA KARKOCHA-BARTOSZEWICZ – wiceprezeska Fundacji Tandem, z wykształcenia historyk i 
psycholog. Koordynatorka projektów Fundacji oraz trenerka kompetencji miękkich. Swoją balkonową obsesją 
zaraziła innych, dzięki którym udało się zrealizować to przedsięwzięcie. 

MARTYNA GACEK-ŚWIECIK – koordynatorka projektu , prawnik i specjalistka ds. komunikacji, koordynowała 
projekty prawno-człowiecze w Azji Południowo-Wschodniej. „Historia w balkonie zaklęta” ma dla niej także 
misję społeczną szerzenia odpowiedzialności za wspólną i spójną przestrzeń miejską.  

MATYLDA GACEK – inż. architekt, studentka V roku Architektury Wydziału Politechniki Wrocławskiej, autor-
ka projektu koncepcyjnego rozwoju Wyspy Daliowej we Wrocławiu w oparciu o zasady zrównoważonego ro-
zwoju. „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 16 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 fo-
tobloga “Oby tak dalej” (podróż do Ameryki Południowej),wykonuje również sesje wizerunkowe (https://www.
instagram.com/magda_lassota/), jej zdjęcia ukazały się m.in. w tygodniku Wprost. 

Podziękowania za pomoc w realizacji projektu składamy Monice Lassocie, Tomaszowi Ostaszewskiemu, 
Michałowi Świecikowi, Pawłowi Bartoszewiczowi, Katarzynie Pieniawskiej z pracowni Orenda, Sebastianowi 
Bujniewiczowi z Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, Agnieszce Kołodziej, Tomaszowi Kędziersk-
iemu z drukarni Prograf.
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Patroni medialni:

Wsparcie:




