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1. Wprowadzenie

mogłoby więc być unikalnym łącznikiem pomiędzy historią, a
współczesnością.

W latach 1919-1942 w rejonie obecnego Osiedla Ostrobramska

Kibuc istniał na terenach, które obecnie częściowo zajmuje

na warszawskim Grochowie działał kibuc Grochów. W kibucu

kwitły nie tylko uprawiane przez jego członków rośliny, ale też życie

Osiedle Ostrobramska, na pozostałych częściach znajdują się

Grochów stracił fragment swojej tożsamości, której częścią mogłaby

szczególności na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska

obiekty przemysłowo-handlowe. Na Osiedlu Ostrobramska, a w

społeczne. Po kibucu nie został jednak niemal żaden ślad, przez co

(SMO) dostrzegłyśmy ogromny potencjał terenów zielonych

być pamięć o energii kibucników i przyświecających im ideach.

umożliwiających mieszkańcom spędzanie czasu na świeżym
powietrzu, co w połączeniu z ideą spółdzielczości stojącej u podstawy

Kilka lat temu przywracanie pamięci o kibucu Grochów

działalności SMO stało się dla nas powodem do poszukiwania form

rozpoczęło Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego, a zadaniem

upamiętnień kibucu, które w szczególności wzięłyby pod uwagę

niniejszego opracowania jest rozważenie możliwości realnego

charakter tego osiedla i opinie jego mieszkańców - chciałybyśmy

upamiętnienia kibucu w przestrzeni Grochowa tak, aby pamięć o

aby historia kibucu ożyła twórczo w jego przestrzeni i aktywności ludzi.

nim była inspiracją i powodem do dumy dla lokalnej społeczności.
Wydało nam się to tym ważniejsze, że instytucja jaką był kibuc jest

Aby osiągnąć ten cel, postanowiłyśmy przyjrzeć się historii

dziś wspominana z entuzjazmem przez odwiedzających Polskę
młodych Izraelczyków, dla których wędrówka na Grochów śladami

kibucu Grochów, działalności Stowarzyszenia An-skiego oraz

się podczas swoich wizyt w Polsce. Upamiętnienie kibucu Grochów

jego infrastrukturze zielonej. Aby jak najlepiej zrozumieć osiedle

Osiedlu Ostrobramska na tle koncepcji osiedli mieszkaniowych i

kibucu bywa wytchnieniem od trudnych tematów, z którymi stykają
6

przeprowadziłyśmy obserwacje jego wybranych fragmentów, a

następnie wywiady z osobami i instytucjami, które osiedle znają
i według nas byłyby kluczowe w procesie upamiętnienia Kibucu
Grochów w przyszłości.

Rezultatem naszej analizy są propozycje sposobów wypracowania

pomysłów na upamiętnienie kibucu poprzez współpracę różnych
interesariuszy w ramach warsztatów oraz poradnik projektowy

identyfikujący zakres działań, które pomogłyby wcielić te pomysły
w życie.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje w przyszłości przyczynią

się do faktycznego upamiętnienia kibucu Grochów, a podtrzymanie
pamięci o nim będzie pretekstem dla mieszkańców osiedla i

przyjaciół tej inicjatywy do wspólnych działań oraz wzmocni
unikalną tożsamość tego miejsca.

Nawojka Bauer, Emilia Durka, Justyna Kozłowska,

Natalia Madajczyk, Ewa Piwnicka, Małgorzata Waszczuk
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2. Kibuc Grochów

kibucu przebywało ok. 100 osób, natomiast tuż przed wojną
zarejestrowano ok. 200 osób.

Kibuc Grochów zaczęto organizować w 1919 roku za sprawą

Celem

Zabudowania wchodzące w skład kibucu na samym początku

do Palestyny. Mieszkańcy kibucu uczyli się podstawowych czynności

wynajmowanych mieszkaniach. W 1928 roku wybudowano

młodzieżowej

organizacji

syjonistycznej

He-Chaluc.

działalności

powstania ośrodka było przygotowanie młodych osób do migracji

były

drewniane,

ludność

zamieszkiwała

w

główną siedzibę, której fundatorem był żydowski filantrop Henryk

związanych z uprawą roli oraz innych zawodów, żyjąc w jednej

Doktorowicz. W przybudówkach głównej siedziby znajdującej

wspólnocie. Szerzone były wśród nich idee socjalistyczne mówiące

się przy ul. Witolińskiej zlokalizowane zostały szwalnie, zakłady

o tym, że funkcjonowanie społeczeństwa oparte ma być na wspólnej

szewskie, piekarnie, natomiast bliżej ul. Grochowskiej wszystkie

własności i pracy.

pomieszczenia związane z rolnictwem.

Początki napływu osób do grochowskiego kibucu to rok 1920.
Przybywające osoby do kibucu pochodziły z rożnych środowisk,

Pionierzy przebywający w kibucu, który zajmował 30 hektarów

przebywało na terenie Grochowa ok. 20 osób (pionierów - chaluców).

specjalnie zatrudniony agronom, czyli osoba wykształcona rolniczo.

uczyli się od podstaw uprawy ziemi i hodowli. Ich naukę wspierał

łączyło je natomiast jedno – marzenie o emigracji. W tych latach

Ważnym wsparciem finansowym kibucu była prowadzona sprzedaż

W latach 30-tych liczba osób przybywających do kibucu znacznie

produktów, m.in. kwiatów, warzyw i owoców na lokalnych targach.

wzrosła, co spowodowane było ubożeniem ludności i wzrostem

W latach 30-tych kibuc Grochów był doskonale funkcjonującym

antysemityzmu, a co za tym idzie ograniczeniem możliwości
emigracji do Palestyny. W latach 30. na terenie grochowskiego

i podziwianym ośrodkiem, który wyróżniał się na tle innych
8

zyskał prawo posiadania broni, a także zaczęto organizować kursy

prowadzoną wówczas na wysokim poziomie edukacją rolniczą, a

samoobrony.

przede wszystkim był miejscem bezpiecznym, w którym panowała

miła atmosfera. Pionierzy uczyli się również języka i poezji

Ostatnim okresem działalności grochowskiego kibucu był wybuch

hebrajskiej, omawiano sytuacje polityczną Palestyny, a także uczono

drugiej wojny światowej. W 1939 roku zbombardowana została

się tradycyjnych izraelskich tańców czy gry teatralnej.

większość zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, a mieszkająca

tam ludność ewakuowała się na wschód. Opuszczony teren został

Pobyt pionierów na terenie grochowskiego kibucu miał nie tylko

doszczętnie splądrowany. W 1940 roku byli mieszkańcy kibucu

wymiar praktyczny związany z nauką konkretnych zawodów, ale

powrócili na teren ośrodka i na czele organizacji syjonistycznej

wpływał również na ich światopogląd i późniejsze losy na emigracji.

Droru dołożyli wszelkich starań, aby odbudować ośrodek.

Grochów był miejscem, które dzięki swojej działalności przyciągał

Pierwsze lata okupacji dały możliwość dalszego prowadzenia

wybitne osobistości. W latach świetności ośrodka, aby wesprzeć

dotychczasowej działalności, jednak już w 1941 roku sytuacja

gospodarkę finansową podnajmowano budynki i pola na terenie

uległa zmianie w związku z zamknięciem warszawskiego getta,

kibucu i stąd m.in. Józef Green zbudował miasteczko filmowe.

które uniemożliwiło docieranie młodych ludzi do kibucu. Nowy

zarządca kibucu powołany w 1942 nakazał mieszkańcom powrót

Dobrze prosperujący kibuc niestety nie zawsze spotykał się

do getta. W czasie wojny kibuc był bardzo ważnym ośrodkiem

z sympatią okolicznych mieszkańców. Mimo zainteresowania

związanym z dostarczaniem świeżej żywności, był oazą dla osób

kupnem produktów rolnych od pionierów zdarzały się w latach 30-

przyjeżdżających z getta, a także istotnym żydowskim ośrodkiem

tych coraz częstsze napady na osadników, które skończyły się nawet

konspiracyjnym (mającym znaczenie przy późniejszym powstaniu

ofiarą śmiertelną. Kibuc po serii coraz brutalniejszych napadów
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Członkowie organizacji Droru, którzy

Prowadząc projekt „Kibuc Grochów” Stowarzyszenie dąży do

pamięci dawne oblicze wspaniale funkcjonującego ośrodka. W 1945

jakim był żydowski ośrodek przygotowujący Żydów do emigracji do

w warszawskim getcie).

popularyzacji wiedzy o zapomnianym dotąd lokalnym dziedzictwie,

przyczynili się do odbudowy Kibucu po bombardowaniu mieli w

Palestyny.

roku podjęto ostatnią próbę odzyskania kibucu, lecz zakończyła się
ona fiaskiem. Syjoniści wyjechali na Śląsk, gdzie udało im się założyć

Popularyzacja historii grochowskiego kibucu odbywa poprzez

nowy ośrodek, którego na pamiątkę warszawskiego kibucu nadali

prowadzoną

nazwę „Grochów”.

działalność

edukacyjno-kulturalną

tj.

wykłady,

prezentacje, spacery edukacyjne i warsztaty. Początkiem projektu

„Kibuc Grochów” było przetłumaczenie książki o kibucu („The fields

3. Stowarzyszenie im. Szymona An –skiego

of Grochov. “  ” בוכורג תומדשבThe story of Kibbutz Grochov”,
Beit Lochamei Hagetaot) na polski przez Manię Cieślę, jedną z

założycielek stowarzyszenia. Książka ta była podstawą do dalszych

Działalność Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego rozpoczęła się

działań związanych z zapomnianym dziedzictwem grochowskiego

w 2012 roku. Stowarzyszenie powołane zostało w celu zachowania

kibucu. Przełomowym momentem było zebranie osób, które już

wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej. Od

wcześniej interesowały się tym tematem w Klubokawiarni, której

2013 roku organizacja obrała sobie również za cel popularyzowanie

właścicielem jest Cezary Polak, dziennikarz i szef Kolektywu „Leciem

i szerzenie dorobku tego znanego żydowskiego pisarza, publicysty

na Grochów” , a potem spacery badawcze po Grochowie. Już dwa

oraz badacza folkloru. Siedziba organizacji mieści się na warszawskiej

miesiące po spotkaniu zorganizowano kolejne spotkanie i spacer,

Pradze – Południe, co jest ściśle związane z prowadzoną działalnością

które przyniosło wiele nowych informacji, uzupełniło dotychczas

dotyczącą badań lokalnego dziedzictwa Grochowa – Witolina.
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zgromadzoną wiedzę, a co najważniejsze umożliwiło nawiązanie

przy realizacji tego projektu został osiągnięty, a mowa tutaj o

formą zbierania informacji o historii tego miejsca. Organizatorki

tu żyjącej. Historia szerzona jest nadal poprzez działalność

przywróceniu pamięci o grochowskim kibucu i społeczności

kontaktów z lokalną społecznością. Spacer był animacyjną

Stowarzyszenia, ale również wielu przewodników miejskich

pokazywały stare fotografie i cytowały wspomnienia starych

podjęło ten temat w swoich opowieściach. Ponadto pojawiła się

kibucników, co umożliwiło mieszkańcom świadome uczestniczenie

ta informacja na stałej wystawie w Muzeum Warszawskiej Pragi.

w historii tego miejsca. W 2011 roku dzięki podróży Mani Cieśli do

Rekonstrukcja historii o tym miejscu to wielopoziomowy proces

Izraela udało się uzupełnić materiały źródłowe o kolejne pochodzące

przywracania pamięci, który nie zakończyłby się sukcesem, gdyby

z archiwum Ghetto Fighters’ House.

nie zaangażowanie członków Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego.

Stowarzyszenie pozyskało również mini grant, dzięki któremu

udało się stworzyć stronę internetową oraz broszurę informacyjną

4. Osiedle Ostrobramska

opracowaną w dwóch językach. Stowarzyszenie działało zbierając

dalsze informacje dotyczące kibucu, ale również brało udział w
wielu spotkaniach tematycznych czy współorganizowało spacery.

Osiedle Ostrobramska to warszawskie wysokoblokowe osiedle

środowisk podczas różnych wydarzeń m.in. podczas Festiwalu

częścią dzielnicy Praga – Południe. Osiedle położone jest między

Ich aktywność w tym polu umożliwiła dotarcie informacji do wielu

spółdzielcze należące administracyjnie do Grochowa, który jest

Warszawa Singera, do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

ulicą Witolińską i Ostrobramską, a powstało w latach 1977 – 1979.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Festiwalu Kultury Żydowskiej,

Wzniesione zostało przez najstarszą warszawską spółdzielnię -

Centrum Społecznego Paca 40 i wielu innych. Główny cel założony

Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”. Osiedle
11

budowane było w systemie konstrukcyjnym „Żerań” – rama „H”,

Osiedle Ostrobramska w kontekście koncepcji osiedli mieszkaniowych

żelbetowych o kształcie zbliżonym do rozciągniętej w poziomie

Poruszając się po Osiedlu Ostrobramska w poszukiwaniu śladów

które charakteryzowało się zastosowaniem prefabrykowanych ram

kibucu Grochów w pierwszej chwili wydaje się, że są to światy

litery H.

wzajemnie wykluczające się. Bo czyż przestrzeń polskiego

blokowiska z wielkiej płyty w jakimkolwiek wymiarze przypomina

W 2004 roku decyzją mieszkańców Osiedle Ostrobramskie

farmę, gospodarstwo rolne, czy czujemy w niej ducha kolektywnego

wyodrębniło się ze Spółdzielni Osiedla Młodych i została utworzona

wysiłku w imię dobra wspólnego? Paradoksalnie okazuje się jednak,

nowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”. W chwili

że kibuc i osiedle tego typu mają, że sobą więcej wspólnego, niż

zarejestrowania działalności Spółdzielni Mieszkaniowej liczyła ok.

mogłoby się wydawać. Odnalezienie tych wspólnych elementów

10 tysięcy mieszkańców oraz 32 budynki mieszkalne i 78 lokali

może być jednym z pierwszych kroków do włączenia pamięci o

użytkowych. W ciągu następnych lat działalności Spółdzielni

historii kibucu Grochów do współczesności Osiedla Ostrobramska.

nastąpiły jeszcze dwa wydzielenia ze struktur SM „Ostrobramska”,
po których stan liczbowy zabudowań zmniejszył się do 23 budynków
mieszkalnych i dwóch pawilonów handlowych.

Mieszkańcy Osiedla Ostrobramska zapewne na co dzień nie zastanawiają

Teren Osiedla Ostrobramska charakteryzuje się licznymi terenami

w formie spółdzielni. Odpowiedź na te dwa pytania być może pozwoli im

się, dlaczego wygląda ono tak, a nie inaczej i dlaczego zorganizowane jest ono

dostrzec, że u podstaw istnienia ich osiedla w takiej formie leżą szlachetne

zielonymi skoncentrowanymi pośród wysokich zabudowań. W jego

idee, które nieobce byłyby również członkom kibucu Grochów. Pierwsza z

obrębie znajduje się również wybudowany siłami mieszkańców

tych idei to idea osiedla mieszkaniowego, a druga to idea spółdzielczości.

Kościół pw. Narodzenia Pańskiego przy ul. Ostrobramskiej.
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Idea osiedla mieszkaniowego sięga wieku XIX i koncepcji miast –

Jednym z sygnatariuszy Karty Ateńskiej był Le Corbusier (Charles

mieszkaniowe powinny łączyć w sobie korzystne cechy miast i wsi

Jednostki Marsylskiej z 1952 roku. Jednostka Marsylska stała się

Edouard Jeanneret), który wcielił jej zalecenia w życie w projekcie

ogrodów Anglika Ebenezera Howard’a [1], według której środowiska

prototypem bloków wznoszonych w latach późniejszych na całym

dzięki niskiej, luźnej zabudowie umożliwiającej kontakt z naturą.

świecie, jej echem są również bloki na Osiedlu Ostrobramska.

Liczące około 32 tys. mieszkańców osady miały być podzielone

Jednostka była wielkim blokiem mieszkalnym dla 340 rodzin, w której

na pozostające ze sobą w równowadze strefy o różnych funkcjach:

umieszczono niezbędne do życia urządzenia i instytucje tak, aby była

mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. To właśnie idea podziału

ona niemal samowystarczalna (np. przedszkole, poczta, hotel, pasaż

funkcjonalnego miast stoi u podstaw kształtu osiedli takich jak

handlowy), a mieszkania umożliwiały samodzielną aranżację ich

Ostrobramska, choć tutaj bezpośrednich inspiracji należy szukać

układu. Niemniej już w Jednostce ujawniły się problemy, z którymi

raczej w późniejszych koncepcjach środowiska mieszkaniowego

do tej pory borykają się wszystkie osiedla oparte na podobnych

wyrażonych w Karcie Ateńskiej z 1933 roku (stworzonej podczas

założeniach, w tym Osiedle Ostrobramska – stłoczenie wielu osób

Kongresu Architektury Nowoczesnej [2]), która przedstawiała

na relatywnie małej przestrzeni przyczyniło się do ograniczenia

koncepcję miasta funkcjonalnego, stanowiącego urzeczywistnienie

prywatności, wzrostu nerwowości mieszkańców oraz do wzmożonego

techniki i sztuki awangardowej w służbie urbanistyki. Według

chuligaństwa w anonimowej przestrzeni wspólnej. Ponadto bloki

funkcjonalistów miasto spełnia cztery funkcje: mieszkania,

budowane bez oparcia o system ulic zaburzyły tkankę miejską.

wypoczynku, pracy i komunikacji i w ramach tego podziału jego

zadaniem jest jak najlepsze zaspakajanie potrzeb jednostki poprzez

[1] Howard - Borowik Iwona, „Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym”,
Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, 2003.
[2] Karta ateńska - „Miasto funkcjonalne - ustalenia i postulaty IV Międzynarodowego Kongresu
Architektury Nowoczesnej (CIAM)” [w:] Syrkus Helena, „Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i
Środowisko”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984

zapewnianie równowagi z życiem zbiorowym w odpowiednio
zorganizowanych strefach i podporządkowanym im ulicom.
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Być może nie stałoby się tak, gdyby do urbanistyki szerzej przebiły się

od miasta oraz z prefabrykatów, co skutkuje monotonią wizualną.

w latach 30-tych i 40-tych XX wieku podkreślał rolę kształtu osiedla

bloki, co powodowało konieczność odsuwania ich od siebie, a przez

W pogoni za coraz niższymi kosztami budowano coraz większe

idee wybitnego polskiego socjologa Stanisława Ossowskiego[1], który

to i zachwianie krajobrazu. Ponadto rozdzielono ruch kołowy od

w tworzeniu się więzi społecznych. Według Ossowskiego kluczowe

pieszego, co na pierwszy rzut oka wydawało się dobrym pomysłem,

funkcje osiedla to funkcje granic i funkcje atrakcji – osiedle powinno

lecz doprowadziło do powstania długich ciągów pieszych wśród

mieć jasne granice, aby mieszkańcy mogli się z nim identyfikować

pustych przestrzeni, których nie zdołano wypełnić infrastrukturą

oraz zapewniać miejsca, w których będzie dochodziło do interakcji

usługową. Dopiero lekcja z tych przestrzeni spowodowała powrót

między ludźmi (sklep, szkoła, kościół, restauracja), co łącznie pozwoli

urbanistów do tradycyjnej formuły miasta z ulicami i intensywną

na wytworzenie się więzi społecznych. Podkreślał on również

zabudową, lecz dla milionów mieszkańców pozostają one nadal

konieczność programu społecznego dla osiedli dostosowanego do

miejscami do życia, w tym dla mieszkańców Osiedla Ostrobramska.

ich mieszkańców tak, aby czuli się oni współgospodarzami. Osiedle
Ostrobramska nie ma jasnych granic, rozmywają się one pośród
okalających osiedle parkingów, nieużytków i głównych dróg, lecz

Ze względu na przyświecający budowie wielkich osiedli cel, jakim

społeczne wzmacnia działalność klubu osiedlowego Relaks.

wynikłych ze zniszczeń wojennych, osiedla te wznoszono w całej

było zaspokojenie ogromnych potrzeb mieszkaniowych ludności

spełnia funkcje atrakcji poprzez sklepy i instytucje natomiast więzi

Europie przy udziale państwa, a w Polsce przede wszystkim w formie

Kształt Osiedla Ostrobramska wywodzi się jednak przede

upaństwowionej „spółdzielczości mieszkaniowej”, opierającej się na

wszystkim z powojennych koncepcji tworzenia dzielnic miejskich

częściowym wkładzie finansowym przyszłych lokatorów.

na obszarach wielkich miast, pełniących głównie funkcję

mieszkaniową. Osiedla budowano na wielką skalę, co oddzieliło je

[1] Ossowski - Borowik I., op.cit.
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Do dziś jest to podstawowa forma organizacji wielkich osiedli

Można chyba zaryzykować tezę, iż Kibuc Grochów i Spółdzielnia

jest jednym z przykładów.

fundamentach działalności na rzecz dobra wspólnego!

Mieszkaniowa

mieszkaniowych w Polsce, Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska

Ostrobramska

opierają

się

na

podobnych

Według prawa spółdzielczego z 1982 r. spółdzielnia to dobrowolne

Zieleń Osiedla Ostrobramska w kontekście modernistycznego planowania

członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz może

ekstensywne planowanie terenów zielonych, którego formy były

zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, które w interesie swoich

Wraz z prefabrykowanymi domami późny modernizm przyniósł

prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz

wynikiem drastycznej polityki oszczędnościowej. By zredukować

koszty, tereny rekreacyjne ograniczano do trawników, drzew

swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnie mieszkaniowe

i utwardzonych asfaltem ścieżek. Widoczne jest to na Osiedlu

definiowane są oczywiście już dokładniej, według ustawy z 2000

Ostrobramska, choć w tym przypadku zauważalne jest również

r., która mówi, że celem spółdzielni mieszkaniowej jest przede
wszystkim

zaspokajanie

potrzeb

mieszkaniowych

dążenie do utrzymania infrastruktury zielonej na dobrym poziomie.

poprzez

Cytując Wojciecha Kosińskiego: „Powierzchnie międzyblokowe

zapewnienie jej członkom samodzielnych lokali mieszkalnych.

natychmiast po zaludnieniu osiedli przemieniały się w klepiska.

Niemniej według tej ustawy, członkowie spółdzielni ponoszą

Mieszkańcy bowiem coraz mniej identyfikowali się z takimi

koszty nie tylko utrzymania infrastruktury mieszkaniowej

blokowiskami, nie miejskimi – oddalonymi od centrów „sypialniami”.

jako takiej, lecz również składają się na działalność społeczną,

(…) opiekunowie i mieszkańcy uznali przestrzeń międzyblokową

oświatową i kulturalną spółdzielni. Spółdzielnia mieszkaniowa jest

za nieważną, obcą – niegodną zainteresowania, a tym mniej godną

organizacją nienastawioną na zysk, który musi być zainwestowany

uprawy i kultywacji. Modernistyczna zieleń osiedlowa zaczęła być

w jej działalność lub zwrócony członkom zależnie od udziałów.
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postrzegana jako bezduszna, niezdefiniowana, uboga formalnie i

Dziś osiedle połączone ze sporą ilością zieleni jest dobrym miejscem

przestrzeni uznano zagęszczenie.”[1] Jeżeli definicją przestrzeni

znajdziemy tam fragment sosnowego lasku - zachowany celowo w

do spacerowania, zabawy na zielonych pagórkach, a nawet

niezwiązana z zabudową. Za remedium na problematykę otwartej
modernistycznej

była

wolność,

postmodernizm

czasie budowy osiedla.

stworzył

paradygmat przestrzeni zamkniętej, określonej, o sprecyzowanych

[1]Kosiński Wojciech., wspomina o publikacji Jana Gehla z 1971 roku. Zob. J. Gehl, Życie
między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków, 2009.

funkcjach. Przykładem takiej przestrzeni na Osiedlu Ostrobramska

będzie tamtejszy ogrodzony plac zabaw. Tzw. „mała stabilizacja” –

Opis zieleni i jej wyposażenia na obszarze opracowania.

oraz zwykła praktyczność, przejawiły się w nabywaniu samochodów.

Ze względu na rolniczą tradycję kibucu Grochów, która według

W przypadku Osiedla Ostrobramska widać, że dużą część osiedla

nas mogłaby być ważnym odnośnikiem dla kierunku możliwego

zajmują nieatrakcyjne parkingi.

upamiętnienia, przeprowadziłyśmy analizę terenów zielonych

Osiedla Ostrobramska. Na opracowanym terenie znajdują się

Wśród nielicznych osiedli wielkopłytowych z lat 70. i 80. XX w.

głównie gatunki drzew liściastych w niewielkich grupach lub

posiadających wartościowe czynniki przyrodnicze, jako dobry

jako solitery, niewielka ilość drzew

przykład można jednak wskazać właśnie osiedle Ostrobramska.

iglastych. Brak

znaczących

nasadzeń bylinowych i cebulowych. Jednocześnie można zauważyć

Architektura jest wprawdzie produktem najbardziej brutalnego

nieliczne ilości donic oraz brak kwietników czy klombów.

okresu prefabrykacji z lat 70. XX w. (system W-70, system „Żerań”,

Bezpośrednio przed niektórymi blokami możemy zaobserwować

Ramy „H”), ale osiedle, mimo swojej - typowej dla tamtych lat -

twory ogrodnictwa „partyzanckiego”. Trawniki znajdujące się

jednolitej „monumentalności”, komponuje się w terenie całkiem

w centralnej części osiedla są w stanie dobrym. Złą kondycję

harmonijnie.
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trawników możemy zaobserwować po zewnętrznych stronach

osiedla. Tam też znajdziemy wiele obszarów zaśmieconych głownie
butelkami po napojach alkoholowych. Na trawnikach głównie

w centralnej części osiedla widzimy sztucznie zróżnicowane
ukształtowanie powierzchni - pagórki, możliwe, że powstały w

skutek powstałych nasypów podczas budowy osiedla. Ławki i kosze
są w dosyć dobrym stanie choć sam sposób usytuowania jest co
najmniej dziwny. Fragmenty kostki brukowej ułożone specjalnie pod

ławki wyglądają nienaturalnie. Układ ścieżek jest poprowadzony

chaotycznie, bez jakiegoś konkretnego układu, znajdziemy również
wiele przedeptów.

fot: E. Durka

fot: E. Durka

17

fot: E. Durka

fot: E. Durka

Gatunki drzew występujące na obszarze opracowania.

Drzewa iglaste:

Świerk pospolity (Picea abies L.)

Rozpoznanie drzew zostało przeprowadzone dwukrotnie - w lutym,

Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.)

w stanie bezlistnym oraz w kwietniu, w okresie ich kwitnienia.

Przydział do poszczególnych grup wiekowych drzew oparty został

Nowe nasadzenia:

na pomiarach wybranych drzew oraz obliczeń ich wieku wg tabeli

Drzewa liściaste:

Magnolia (Magnolia L.)

wiekowej drzew prof. Longina Majdeckiego

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.)

Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth)

Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

Nasadzenia z czasów z przed budowy Osiedla Ostrobramska

Surmia bigoniowa (Catalpa bignonioides Walter)

(wiek drzew powyżej 50 lat):

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.)

Drzewa liściaste:

Wierzba mandżurska (Salix babylonica var. Pekinensis)

Topola biała (Populus alba L.)

Krzewy liściaste:

Drzewa iglaste:

Śnieguliczka (Symphoricarpos Duhamel)

Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.)

Dereń (Cornus L.)

Forsycja (Forsythia Vahl)

Nasadzenia z początkowych lat istnienia Osiedla Ostrobramska:

Kalina (Viburnum L.)

Drzewa liściaste:

Topola biała (Populus alba L.)

Topola czarna (Populus nigra L.)

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)
Klon zwyczajny (Acer platanoides L.)
Klon jesionolistny (Acer negundo L.)

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)
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Jesion wyniosły

Kasztanowiec zwyczajny

Klon jesionolistny

Kasztanowiec zwyczajny

fot. Emilia Durka

fot. Emilia Durka

fot. Emilia Durka

fot. Emilia Durka

(Fraxinus excelsior L.)

(Aesculus hippocastanum L.)

(Acer negundo L.)
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(Aesculus hippocastanum L.)

5. Upamiętnienie Kibucu Grochów
Badając

możliwości

upamiętnienia

która składa się z dwóch części: mapy obszaru służącej zapisowi
obserwacji aktywności i typów osób obserwowanych oraz tabeli

podsumowującej wyniki wszystkich obserwacji. Jedna obserwacja

kibucu Grochów

terenu według założeń może zajmować od 10 do 20 minut. Zebrane

zdecydowałyśmy się na użycie dwóch głównych metod badawczych
–

obserwacji

behawioralnej

oraz

wywiadu

materiały od wszystkich osób prowadzących obserwacje powinny

swobodnego

zostać poddane analizie pod kątem występowania poszczególnych

ukierunkowanego. Poniżej krótko przedstawimy obydwie metody,

form aktywności, a także charakterystyki osób przebywających i

a następnie wyniki naszych badań.

użytkujących badaną przestrzeń.

Obserwacja – mapowanie behawioralne
Mapowanie behawioralne jest jedną z technik obserwacji terenów

Wyniki obserwacji

na danym terenie poddanym badaniu w określonym czasie.

ciągu dwóch dni (w sobotę 30 marca i w czwartek 11 kwietnia 2019 r.)

na ławce) jak i czynne (np. jazda na rowerze, gra w piłkę).

Na obserwacje wybrałyśmy dwa miejsca – skwerek przed Biedronką przy ul.

Obserwacje wykonywały trzy badaczki - Nawojka, Justyna i Gosia - w

publicznych. Technika ta pozwala na badanie ludzkich zachowań

o różnych porach dnia (przed południem, popołudniu i wieczorem).

Badaniu podlegają aktywności zarówno bierne (np. odpoczynek

Witolińskiej 7 oraz okolice lasku na jednym z dziedzińców osiedla. Miejsca

Podstawową zasadą zbierania informacji o danej przestrzeni

obserwacyjne zostały zaznaczone na poniższej mapce czerwonymi punktami.

jest przeprowadzanie systematycznych badań w różnych porach

Miejsce przy sklepie Biedronka wybrałyśmy z dwóch powodów.

dnia, tygodnia w określonych miejscach. Zebrane dane w całości

Po pierwsze jest to to ścieżka komunikacyjna prowadząca od

tworzyć będą obraz funkcji badanej przestrzeni. Aby przeprowadzić
dokładnie mapowanie ważne jest przygotowanie karty obserwacji,

przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Grochowskiej na
20

osiedle, jest to jedno z wejść w tę przestrzeń. Po drugie, na posesji

trybunami, wiele ławek i duży trawnik. Przed rozpoczęciem

mieściła się oficjalna siedziba kibucu, zatem kontekstowo byłoby to

dziedzińca mieszkańcy często spędzają tam czas i korzystają z

badań

naprzeciwko, przy Witolińskiej 43, od początku lat trzydziestych

przypuszczałyśmy,

że

dzięki

tak

szerokiej

ofercie

jego infrastruktury, dlatego zdecydowałyśmy się również właśnie

idealne miejsce do upamiętnienia kibucu.

tam prowadzić badania. Ponadto jest to ścieżka komunikacyjna

Miejsce przy lasku sosnowym wybrałyśmy ze względu na to, że

prowadząca do wejść na klatki schodowe bloków. W skrócie miejsce

znajduje się na jednym z dwóch bardzo rozległych i zielonych

wybrałyśmy ze względu na centralność, przestrzeń oraz natężenie

dziedziców osiedla. Oprócz lasku znajduje się tam plac zabaw,

ruchu mieszkańców.

siłownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne z małymi betonowymi

Źódło: google maps

Fot: N. Bauer
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Fot: N. Bauer

Podczas obserwacji przyglądałyśmy się mieszkańcom osiedla. W

karcie behawioralnej zaznaczałyśmy grupy wspólnie spędzających

czas przechodniów, ich płeć, przedziały wiekowe, do jakich się
zaliczali, wykonywaną w danym momencie aktywność (o ile jakąś

wykonywali oprócz zmierzania od punktu A do punktu B) oraz
wpisywałyśmy uwagi, jeśli osoba miała jakieś dodatkowe cechy
lub wykonywała wyjątkową czynność, które warto było zanotować.
[Karty behawioralne znajdują się w załączniku nr 1]

Jak było wcześniej wspomniane, sesje obserwacyjne trwały od 10
do 15 min. W ciągu sześciu takich sesji zarejestrowałyśmy w sumie

obecność 216 osób – 110 płci żeńskiej, 90 płci męskiej i 16 małych
dzieci, których płeć było trudno określić (np. dzieci znajdowały
się w wózku lub były bardzo ciepło ubrane, co uniemożliwiało

zdefiniowanie ich płci). Grupa obserwowanych przez nas osób
okazała się być grupą dość młodą. Ponad połowa mieszkańców

zalicza się do przedziału wiekowego 19-50 lat. Ponad 20% osób

to osoby niepełnoletnie. Najmniejszy odsetek to osoby starsze,
powyżej 65 roku życia.
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mieszkańcy często na dziedzińcu uprawiają sporty, zarówno na siłowni

Równo połowa osób poruszała się w badanych przez nas miejscach

plenerowej, jak i biegając lub wykonując ćwiczenia na trawie.

w pojedynkę, pozostali tworzyli grupy składające się z od 2 do 4
osób, nie było grup większych. 35% osób spędzało czas w parach,
13% w trójkach i najmniej w czwórkach.

Na dziedzińcu osiedla, przy lasku, 51% osób obserwowanych

Proporcje płci w tych dwóch miejscach nie są równe. Przy Biedronce

lubią spędzać czas wolny w swojej najbliższej okolicy. 32% z nich

miejscach najliczniejszą grupą są osoby w wieku 19-34 lata. Na

spotyka się więcej mężczyzn, a na dziedzińcu więcej kobiet. W obu

wykonywało dodatkowe aktywności. Świadczy to o tym, że mieszkańcy

dziedzińcu spotykamy za to znacznie więcej dzieci do 6 roku życia,

spacerowało, część z psem, część z dziećmi w wózkach, z dziećmi

co nie dziwi, ponieważ tam znajduje się plac zabaw i jest wiele

jeżdżącymi na rowerkach lub innych zabawkach. W słonecznie dni

przestrzeni do zabawy.

spora część osób również spędza czas siedząc na ławkach. Dorośli
23

Z kolei przy Biedronce największa grupa przechodniów (45%), to

Pozostali (13%) to osoby spacerujące, a 3% osób stoi przed sklepem

stronę ul. Grochowskiej lub w stronę parkingów przy Witolińskiej

sąsiedzi, itp.). Poniżej dokonujemy oceny dwóch lokalizacji zgodnie

i rozmawia z napotkanym przechodniami (ekspedientki ze sklepu,

osoby zmierzające dokądś, przemieszczające się (np. z osiedla w

z kartą obserwacji.

oraz Tarnowieckiej i odwrotnie). Dodatkowo prawie 30%, to osoby,

które kierują się do sklepu lub wychodzą z niego z zakupami.
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Podsumowując w obu miejscach w trzech sesjach różnice w

Wywiad ukierunkowany

zaobserwowałyśmy 10% więcej osób niż przy Biedronce (44 % vs.

metod badań socjologicznych i definiowany jest jako „zbieranie

liczbie przechodniów nie są znaczące. Na dziedzińcu osiedla

Wywiad socjologiczny jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych

56%). W obu miejscach mieszkańcy są obecni i dochodzi do interakcji

informacji polegające na przeprowadzaniu ukierunkowanych
rozmów”1. Wywiad oparty jest na specyficznej interakcji i

sąsiedzkich, przy czym na dziedzińcu spędza się wolny czas, a skwer

komunikacji pomiędzy jego uczestnikami, którzy różnią się rolami

przy Biedronce to głównie ścieżka komunikacyjna. Ze względu

oraz wzajemnie oddziałują na siebie. Zastosowany przez nas typ

na natężenie ruchu oba miejsca uznajemy za atrakcyjne na punkt

wywiadu, a mianowicie wywiad swobodny ukierunkowany ze

upamiętnienia kibucu. Ze względu na formę spędzania wolnego

standaryzowaną listą poszukiwanych informacji w najbardziej

czasu dziedziniec byłby miejscem lepiej sprawdzającym się na

precyzyjny sposób odpowiadał na nasze zapotrzebowanie na

formę upamiętnienia, która wymagałaby aktywności mieszkańców

konkretne informacje, które zdefiniowane zostało już na etapie

i poświęcenia ich wolnego czasu, ale oba miejsca są potencjalnie

konceptualizacji badań. Nasze potrzeby informacyjne zostały ujęte

dobre na upamiętnienie w formie, która nie wymaga wkładu

w formie tzw. dyspozycji do wywiadu - zadawane pytania miały

osób trzecich. Miejsce na dziedzińcu może lepiej się sprawdzić w

charakter otwarty, lecz odnosiły się do kwestii szczegółowych.

kontekście odwiedzających teren kibucu wycieczek izraelskich,

Badaczki przeprowadzające wywiady miały znaczący wpływ na

ponieważ jest tam więcej przestrzeni, na której mogłaby zatrzymać

ich przebieg poprzez przeformułowywanie pytań lub nawet ich

się spora grupa ludzi. Dziedziniec jest również zdecydowanie

pomijanie – najważniejszym wymogiem tego typu badania nie jest

miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom – bardziej zielonym, nie

bowiem trzymanie się wzorów pytań, lecz dostosowanie się do

zdominowanym przez samochody, mającym infrastrukturę, która zachęca do

możliwości respondenta. Powodem, dla którego zdecydowałyśmy się

spędzania tam wolnego czasu (i potencjalnie obcowania z lokalną historią).
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na użycie metody wywiadu była potrzeba zbadania respondentów,

Wywiady przeprowadziłyśmy z:

zainteresowanymi upamiętnieniem kibucu, a co za tym idzie

An-skiego

którzy reprezentowali różne grupy interesariuszy mogących być

- Agatą Maksimowską, Przewodniczącą Stowarzyszenia im. Szymona

różniących się wiedzą i doświadczeniem.

- Urim Meiselmanem – reprezentującym ruch Dror i HaNoar

Wyniki wywiadów

HaOved VeHaLomed, przewodnikiem przyjeżdżającym z młodzieżą

W

- Karolem Kowalczykiem – Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Praga

izraelską do Polski

kwietniu i maju 2019 roku przeprowadziłyśmy wywiady

Południe

z pięcioma osobami mającymi głos liderski w kontekście

- z Anną Oleksiak, członkinią Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”,

upamiętniania Kibucu Grochów. Celem wywiadów było zebranie ich

Radną Rady Osiedla Grochów-Południowy, redaktorką lokalnego

opinii dotyczących przestrzeni Osiedla Ostrobramska, informacji

miesięcznika Wiadomości Sąsiedzkie Grochów

o dotychczasowym poziomie zaangażowania mieszkańców w

- Mieszkańcem Osiedla Ostrobramska (rozmówca poprosił o

działania lokalne oraz opinii dotyczących pamięci o kibucu.

zachowanie animowości)

Do wywiadów zaprosiłyśmy liderów i liderki z organizacji i instytucji,
które naszym zdaniem są ważnymi interesariuszami potencjalnego

Pierwsza

część

wywiadów

dotyczyła

przestrzeni

Szymona An-skiego, z którym już wcześniej byłyśmy w kontakcie.

pamięci o kibucu Grochów i różnych form upamiętnień.

Osiedla

Ostrobramska, a w drugiej części zadawałyśmy pytania dotyczące

upamiętnienia. Badanie rozpoczęłyśmy od Stowarzyszenia im.

Wywiady z osobami reprezentującymi polskie organizacje lub

Dzięki kontaktowi ze stowarzyszeniem udało nam się zidentyfikować

instytucje były prowadzone według dyspozycji do wywiadów z

kolejne kluczowe głosy liderskie.
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lokalnymi liderami (załącznik nr 2). Wywiad z Anną Oleksiak i

co jest w nim najbardziej cenione, a czego może brakować.

się z nimi wspólnie.

Pytania dotyczące osiedla zadawałyśmy reprezentantom SM

Wywiad z liderem z Izraela był prowadzony według nieco

Anna Oleksiak jest mieszkanką osiedla, Agata Maksimowska

Mieszkańcem Osiedla Ostrobramska – na ich prośbę spotkałyśmy

Ostrobramska, Agacie Maksimowskiej i Karolowi Kowalczykowi.
mieszkała na nim krótko wiele lat temu, Karol Kowalczyk nigdy na

zmodyfikowanych dyspozycji - w której pominęłyśmy dużą część

nim nie mieszkał.

pytań o Osiedle Ostrobramska, a dodałyśmy pytania dotyczące
przyjazdów młodych Izraelczyków (załącznik nr 3). Ten wywiad

prowadzony był w języku angielskim przez telefon, a następnie

W kontekście kibucu Grochów bardzo pozytywne okazało się to, że

Osiedle w oczach liderów

zieleni. Komplementy na ten temat przewijały się przez wszystkie

W pierwszej części wywiadów z liderami lokalnymi szukałyśmy

atut osiedla. Architektura bloków z wielkiej płyty była praktycznie

osiedle oceniane jest najbardziej przychylnie, jeśli chodzi o aspekt

przetłumaczony podczas robienia transkrypcji.

wywiady, wszechobecność zieleni postrzegana jest jako główny
pomijana w wypowiedziach naszych rozmówców. Bloki jako takie

odpowiedzi na pytania jak postrzegane jest Osiedle Ostrobramska

pojawiły się w wypowiedziach przede wszystkim w kontekście

oraz relacje społeczne pomiędzy mieszkańcami. Pytania te zadałyśy,

przyjaznych odległości pomiędzy budynkami dzięki czemu

gdyż chcemy, aby propozycja upamiętnienia kibucu Grochów była

mieszkańcy nie zaglądają sobie w okna. Najbardziej entuzjastycznie

nie tylko ukłonem w stronę kibucników, ale wychodziła również

odnoszono się do wrażenia przestrzeni na osiedlu, potęgowanego

naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców osiedla. W tym

dodatkowo przez wypełnienie przestrzeni zadbaną zielenią.

celu musiałyśmy zrozumieć jak osiedle postrzegane jest przez ludzi,
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najmniej atrakcyjnych (kolor różowy) i niebezpiecznych (kolor
żółty). Zgodnie z oczekiwaniami, za najbardziej atrakcyjne uznano

Ciekawe wydało się również zauważenie przez rozmówców

tereny zielone, najmniej – parkingi. Podobnie jak z głównymi

znaczących zmian na lepsze, jeśli chodzi o remonty budynków i

skojarzeniami powyżej, wskazanie miejsc niebezpiecznych odnosiło

inwestycje w zieleń, w szczególności w odniesieniu do przytaczanej

się do sytuacji z przeszłości i nie jest istotne z punktu widzenia tego

przez rozmówców złej sławy osiedla sprzed lat. Wskazania miejsc

opracowania. Na mapie teren SM Ostrobramska zaznaczony jest na

niebezpiecznych odnosiły się tylko do sytuacji wiele lat temu, nie

granatowo, a teren niegdysiejszego kibucu Grochów na jasnozielono.

wskazał ich żaden rozmówca znający osiedle z dnia dzisiejszego.
Podobnie również pamięć o osiedlu sprzed lat przywoływała

wrażenie zaniedbania i rozpadu, lecz nawet tutaj pierwszym
skojarzeniem wobec osiedla była zieleń.

Aby podsumować postrzeganie osiedla, prosiłyśmy naszych
rozmówców o wskazanie przymiotników lub słów kojarzących się

z osiedlem, okazały się one przede wszystkim pozytywne: zieleń,

przestrzeń, porządek. Negatywne skojarzenia odnosiły się do
przeszłości osiedla (niebezpieczne, zaniedbane) i uważamy je za
mniej istotne dla niniejszego opracowania.

Mapa źródłowa pod grafikę: http://ukosne.um.warszawa.pl

Dodatkowo prosiłyśmy rozmówców o wskazanie na mapie osiedla

i okolic miejsc najbardziej atrakcyjnych (kolor jasnoniebieski),
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Pytałyśmy również o to, czy na osiedlu czegoś brakuje - rozmówcy

regularnie konkursów na najpiękniejszy balkon. Konkurs motywuje

że z racji na układ osiedla auta wyprowadzone są na jego obrzeża,

oraz na osiedlu jako takim, a rozdanie nagród w oprawie festynu

mieszkańców do większej dbałości o zieleń na własnych balkonach

wskazywali przede wszystkim na parkingi, niemniej doceniali fakt,

jest świętem dla całej społeczności. Zainteresowanie mieszkańców

co w obecnych czasach jest postrzegane jako wartościowe pomimo

zielenią wskazuje nam drogę do upamiętnienia kibucu Grochów

problemów z dostępnością miejsc. Wskazywano także na potrzeby

w formie nie pomnikowej, możliwie najbliżej związanej z

związane z wymagającą unowocześnienia infrastrukturą sportową,

kultywowaniem zieleni.

boiska na osiedlu wymagają remontu, lecz są to drogie inwestycje.

Bardzo pozytywne okazało się postrzeganie więzi sąsiedzkich

Relacje sąsiedzkie na osiedlu zapewne nie zawsze są idealne, lecz

anonimowość nie jest niczym zaskakującym, niemniej Spółdzielnia

samego osiedla, jeśli już to wspominano o konfliktach odnośnie

rozmówcy nie wskazywali na żadne poważne konflikty w ramach

na osiedlu. Na osiedlu z wielkiej płyty z tysiącami mieszańców

nowych inwestycji na jego obrzeżach.

Ostrobramska ogniskuje i wspiera lokalną aktywność, która
przynosi wymierne skutki. Lokalna społeczność przyczyniła się na

przykład do zdobycia na przestrzeni lat około 700 tysięcy złotych

W kontekście Kibucu Grochów ważne jest jednak wskazanie,

siłownia plenerowa, nowe parkingi, kwietniki, ścieżka rowerowa,

problematyczny jest postrzeganie dziedzictwa kibucowej tradycji

że jednym z aspektów życia społecznego wskazywanych jako

z budżetu partycypacyjnego na osiedlowe inwestycje takie jak

tego rejonu na tle problemów z nieuregulowaną sytuacją prawną

odrestaurowanie i oznaczenie osiedlowych rzeźb. Ciekawe okazało

części gruntów osiedla na skutek roszczeń reprywatyzacyjnych.

się wskazanie przez rozmówców na zieleń jako temat zbliżający

Sytuacja ta kładzie się cieniem na postrzeganiu dziedzictwa tego

do siebie mieszkańców, a to głównie za sprawą organizowanych
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(..) myślę, że mogli wiedzieć coś – że to jest ważne dla izraelskich
żydowskich wycieczek, ale nie było to tak znane”

obszaru związanego z kulturą żydowską, o czym piszemy bardziej
szczegółowo w dalszej części omówienia wywiadów.

Pytani skąd osoby mieszkające na Grochowie mogą czerpać wiedzę
o historii kibucu, rozmówcy wskazują następujące źródła wiedzy:

Upamiętnienie w oczach liderów - wyniki wywiadów

•

Stan wiedzy o historii kibucu i postawy wobec grup izraelskich
Liderzy bardzo różnie oceniają stan wiedzy o historii kibucu

wśród osób mieszkających na osiedlu – od przekonania, że jest to

•

powszechna wiedza po opinię, że stan wiedzy jest bardzo niewielki.

•

„Wszyscy wiedzą, że tu był kibuc”
„Ludzie wiedzą o kibucu, ale nie widzą prawdy”
„Nie wiem, czy byliby mieszkańcy w stanie określić tam granice...
mniej więcej. Natomiast to, że coś takiego funkcjonowało, myślę, że
spora część ludzi wie. No to jest jakiś element lokalnej historii”

•

„zainteresowanie ze strony osiedla było ograniczone (…) lokalni
pasjonaci historii byli zainteresowani tematem. Zainteresowani
tematem znajdą informacje o istnieniu kibucu, ale trzeba się postarać”

•

„myślę, że (…) to nie jest tak, że ktoś z sąsiadów wie coś o tym miejscu.
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działania edukacyjne Stowarzyszenia An-skiego („Ja
historię kibucu gdzieś tam słyszałem o tym, tak, ale właśnie
Stowarzyszenie An-skiego było pierwszym takim, które mocno
tutaj się w tym moją wiedzę wsparły, zbudowały”)
spotkania z przedstawicielkami Stowarzyszenia An-skigo w

Muzeum POLIN oraz organizowane przez aktywistkę z osiedla
(„ale przychodziło mało ludzi z osiedla”)
broszurę przygotowaną przez Stowarzyszenie An-skiego (przy
czym jedna z osób stwierdziła: „ludzie są leniwi, trzeba dojść
z informacją do drzwi. ludzie nie chcą czytać nawet broszury
Anskiego.)
z mediów – informacje o kibucu pojawiły się przy okazji
omawiania historii o tym, że w pobliskim parku Jana
Szypowskiego “Leśnika” znajdowała się pergola zbudowana z
macew.
obserwowanie wycieczek z Izraela i dyskusje o nich („No
właśnie, pojawia się takie pytanie, po co te wycieczki. No i od
słowa do słowa wychodzi na to, że to jest kawał historii, który
tutaj funkcjonował.”)

Jedna z badanych zaczęła interesować się kibucem po tym, jak

wiedzieli o czym mówimy. Trochę zabawnie: o chalucach chodzących

Witolinie dyskutowali o izraelskich wycieczkach na osiedlu. Na forum

są zszokowani warunkami i próbują zabrać swoje dziecko do domu

kiedyś było (…) chodziły plotki, że jest tam jakiś obiekt związany

wiesz, to nie jest tak, jak gdy jedziesz odwiedzić Majdanek, Auschwitz

to, że „ktoś się ukrywał”. Ktoś pisał: „Oni stają pod jakimś domem

A potem dzieliliśmy się na mniejsze grupy i oprowadzaliśmy w tym

odkryła forum internetowe, na którym ludzie mieszkający na

po polu, czasem scenka, że rodzice któregoś z chaluca przyjeżdżają i

pojawiały się „różne dziwne wizje przyczyn tych odwiedzin i co tam

i przekonać je, żeby poszło na uniwersytet. I młodzież się śmiała. Bo

z historią Żydów. A to, że „dom rabina”, „cmentarz żydowski”, a

– smutne miejsce. Jedziesz do miejsca z nadzieją („place with hope”).

ceglanym”. Ale czyjś dziadek pamiętał, że we wnęce tego domu była

ogrodzie, opowiadając o znaczeniu tego miejsca przez kolejne 20

figurka Maryi, więc to nie mógł być dom żydowski.”

minut – żeby im powiedzieć co właśnie zobaczyli, czym był ruch
syjonistyczny, ruch HeChaluc przed wojną. I potem rozmawialiśmy

Z wywiadu z liderem z Izraela wynika, że wycieczki młodzieży

o znaczeniu Grochowa podczas wojny i co tam wtedy było. I potem

HaOved VeHaLomed zaczęły odwiedzać tereny dawnego kibucu w

robiliśmy zdjęcie całej grupy. Czasem uczniowie trzymali zdjęcia osób,

związanej z ruchem młodzieżowym Dror i organizacją HaNoar

ostatnie kilka minut (…) stawaliśmy obok tego czerwonego budynku i

późnych latach dziewięćdziesiątych, a on pierwszy raz przyjechał

które tam kiedyś mieszkały albo tego jak wyglądał ten budynek.”

wizyty opisuje w ten sposób: „My przyjeżdżaliśmy kilkoma autobusami.

Kilkoro rozmówców zaznaczyło, że wycieczki izraelskie spotykały

tym miejscu z boiskiem do koszykówki. Organizowaliśmy odgrywanie

się czasem z bardzo negatywnymi reakcjami ze strony mieszkańców

scenek teatralnych - zachowania jakbyśmy byli w kibucu. Po to, żeby

osiedla:

„ludzie pluli w kierunku wycieczek,” ‘były niesmaczne rzeczy’”

tam w 2002 i wielokrotnie wracał w roli przewodnika grup. Przebieg
Zazwyczaj mieliśmy tam godzinę. I większość czasu spędzaliśmy w
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„chętnie bym opowiedziała na osiedlu co mówili ci młodzi ludzie z
Izraela”

„miała miejsce wrogość wobec wycieczek izraelskich - zrzucanie
worków z wodą, jajek”

Lider izraelski podkreśla w wywiadzie, że z jego perspektywy

„Kilka razy mieliśmy problemy z sąsiadami – ze względu na hałas
rano, wiesz dzieciaki śmiały się, rozmawiały. Byliśmy nawet
obrzuceni workami z wodą przez sąsiadów czasami... albo jajkami,
ale niewiele razy. (…) I czasem mieliśmy jakieś problemy, ale to nie
tak, że to prowadziło do przemocy. Może ktoś krzyczał jakieś słowa
(…) Było ok. Zazwyczaj było ok. Czasem dzieciaki w ogrodzie bawiły
się i podchodziły, żeby z nami być i to było ok.”

zburzenie czerwonego budynku było szokującym i smutnym

wydarzeniem. Rok po jego zniknięciu przestrzał przyjeżdżać
na Grochów z grupami. Wycieczki izraelskie zaczęły odwiedzać
Czerniaków, gdzie powstała tablica upamiętniająca działający tam
w czasie wojny kibuc.

W pamięci lokalnych mieszkańców powyższe wydarzenia mogły

Jedna z lokalnych liderek mówi o tym, że ludzie z Osiedla

złe wspomnienia z wycieczek żydowskich, bo policja kazała ludziom

Ostrobramska zauważyli, że wycieczki przestały przyjeżdżać i nie

schodzić z balkonów, gdy były na osiedlu, to było około 8 lat temu

wiedzą, dlaczego: „może ludzie nie widzą, czasem pytają się czemu
już nie ma wycieczek”

się zapisać w inny sposób, na co wskazuje wypowiedź: „ludzie mają

i zostawiło złe wrażenie”. Pozytywnym elementem dotyczącym

kontaktów mieszkańców z grupami z Izraela są opowieści badanych

Czy upamiętniać?

o ich osobistych spotkaniach z grupami izraelskimi i ciekawych
rozmowach z młodymi Izraelczykami:

Większość liderów, z którymi prowadziłyśmy rozmowy była zgodna,

„Pierwsze wrażenie ze spotkania z grupami: wzruszenie. (…) Usiedli
na trawie, opowiadaliśmy, a oni nam. Taka integracja”

że na terenie Grochowa powinna powstać jakaś forma upamiętnienia
Kibucu Grochów i deklarowała chęć wsparcia tego działania.

Jeden z rozmówców nie podziela tego zdania. Związane to jest
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przede wszystkim z przekonaniem, że „propozycje upamiętnienia

wzbudziłyby zaniepokojenie mieszkańców”, „spotkałoby się to z

upamiętnienia, zaznacza w wywiadzie, że ryzykiem jest negatywny

agresją”, „temat poróżni mieszkańców”.” Uważa, że ludziom na osiedlu

stosunek mieszkańców do pamięci o Żydach. Rozumie to głównie

towarzyszy „strach przed przeszłością, żeby ktoś nie przyszedł i nie

jako utarte przekonania starszych osób, które kwestionują potrzebę

zabrał gruntu przed blokami”. Wiąże to z faktem, że część osiedla nie

mówienia o Żydach na Grochowie. Jej zdaniem upamiętnienie byłoby
łatwiej stworzyć za ileś lat niż teraz ponieważ „Na mój nos trzeba by

ma uregulowanych gruntów. Ponadto uważa, że wśród mieszkańców

jeszcze jednego pokolenia, żeby to znikło w ludziach”

żywy jest temat ustawy potocznie zwanej w polskich mediach
ustawą 447 Kongresu Stanów Zjednoczonych (właściwie - ustawa

JUST - Justice for Uncompensated Survivors Today nakładająca na

Inne podejście do ryzyka jakim mogą być sprzeciwy mieszkańców

sytuacji prawnej i systemowej w kilkudziesięciu krajach świata

tematykę, tu chodzi o cokolwiek. Zawsze pojawi się ktoś, komu nie

widoczne jest w wypowiedzi kolejnego lidera: „nie chodzi tu o

sekretarza stanu USA obowiązek złożenia sprawozdania na temat

odnośnie stopnia zaspokojenia roszczeń majątkowych osób, które

będzie coś pasowało. Niezależnie od tego, co by się nie działo, jaki

nie przeżyli) oraz znane są dyskusje wokół terenu obok tutejszego

się ktoś, komu to nie pasuje od najmniejszej rzeczy, od postawienia

miasto za szpital na Woli odzyskany przez Żydów”. W związku z tym,

spadały kasztany albo z lipy cieknie, jest za dużo drzew (…) Tylko

szans na upamiętnienie na osiedlu” .

naturze Polaka, bo ot też nie szufladkujmy, ale z ludzkiej natury. Nie

przeżyły Holokaust i są obywatelami USA lub rodzin tych, którzy

by to nie był temat, jaka by to nie była inicjatywa, zawsze pojawi

kościoła, gdzie „zostały wybudowane bloki na terenie oddanym przez

ławki, bo będą spali menele i pili (…) nowe drzewa źle, bo będą

podkreśla, że „do momentu rozwikłania kwestii prawnych nie ma

standardowe zagrożenia wynikające z ludzkiej natury, nie mówmy o

ma takiej inicjatywy, która by pasowała wszystkim od początku do
końca”.

Również inna badana, choć entuzjastycznie nastawiona do
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Lider z Izraela, poza podkreśleniem, że z perspektywy jego ruchu

się tam sprawdziły. Mieli możliwość zapisania także swoich

że może to być znaczące dla procesu kształtowania się lokalnej

o wyjaśnienie, dlaczego wybrali taką kolejność. W przypadku

innych pomysłów na pustych kartkach. Następnie prosiłyśmy

stworzenie upamiętnienia jest bardzo ważną sprawą, zaznacza,

tożsamości wśród mieszkańców osiedla: „mogę Cię zapewnić, że jeśli
coś takiego się pojawi, wiele grup wróci, żeby odwiedzać to miejsce.

wywiadu poprowadzonego przez telefon nie było możliwości

(…) jeśli ktoś z sąsiedztwa i zobaczyłby (…) zdjęcia ludzi pracujących

był o komentowanie kolejno odczytywanych typów upamiętnień.

wykorzystania elementu karteczek. Zamiast tego badany proszony

tam na polach, pracujących i w trakcie seminariów. Czasem ludzie idą
z psem albo do szkoły i widzą i mówią: Wow, to miejsce ma znaczenie,
jest ważne. Miejsce, w którym żyję było ważne dla ludzi. (…) z mojej
perspektywy 15 lat odwiedzania Polski 5-6 razy w roku: miejsca, w
których widać wysiłek i widać znaczące rzeczy to miejsca, w których
Polacy zrozumieli, że to jest coś, co muszą zrobić przede wszystkim
dla siebie.”

Jak upamiętniać? Rozmowy o formach
Podczas

wywiadów

pokazywałyśmy

badanym

karteczki

z

wypisanymi różnymi typami upamiętnień i prosiłyśmy, żeby ułożyli

je w taki sposób, żeby na górze były te, które najlepiej sprawdziłyby

się na Osiedlu Ostrobramska, a na dole – te, które najgorzej by

MATERIAŁ DO WYWIADÓW
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Pomnik

pracy, uśmiechniętych. Coś, co pokazuje życie, a nie śmierć. Bo jest

Forma upamiętnienia, jaką jest pomnik nie została przez nikogo

tyle miejsc w Polsce, gdzie pamiętamy o tragicznych wydarzeniach,

upamiętnienia kibucu Grochów. Wskazywana była natomiast czasem

porządku, ale niech to będzie coś, co pokazuje życie i dobre rzeczy i

z naszych rozmówców wskazana jako najatrakcyjniejsza do

o śmierci, o Holokauście (...) nawet jeśli chcecie zrobić pomnik, to w

jako jedna z najmniej pożądanych. Jeden z badanych stwierdził, że

marzenia, jakie mieli.”

ogólnie jest przeciwnikiem pomników. Spotkałyśmy się także z

opinią, że istnienie pomnika nic nie zmieni, będzie to tylko miejsce

Cykliczne wydarzenie

oficjalnego składania kwiatów. Zwrócono też uwagę na to, że w
Warszawie jest już dużo pomników.

Cykliczne wydarzenie nie zostało wskazane przez nikogo jako
najbardziej adekwatna forma upamiętnienia kibucu, ale lokalni

liderzy wskazywali na duży potencjał takiego rozwiązania. Mówili,

że mógłby to być piknik, koncert, pokazy filmów, wydarzenia

Z perspektywy izraelskiego lidera pomnik nie jest najwłaściwszą

organizowane we współpracy z kooperatywą warzywną. Jako

formą upamiętnienia kibucu, ale mógłby spełnić swoją rolę, jeśli

pozytywny przykład wydarzenia podany został festiwal Singera.

miałby przemyślaną formę, daleką od pomników związanych z

wojną: „A dla mnie miejsce jakim jest Grochów i kibuc powinno być

Pojawiła się też sugestia, że mogłoby to zostać połączone z

miejscem światła, dobra lub nadziei. Nie potrzebujemy kolejnego

cyklicznymi wydarzeniami organizowanymi przez spółdzielnię.

Rappaporta, kolejnego czarnego kamienia, obok którego ludzie
płaczą. Bo to nie jest znaczenie Grochowa. (…) Nie chcę, żeby młodzi

Lider z Izraela podkreślił, że jeśli to event miały być upamiętnieniem,

ludzie, którzy tam idą ulicą widzieli kolejny stereotyp, kolejne smutne

to trzeba byłoby włączyć młodzież izraelską, dla której jest to ważne

miejsce. Powinno to być miejsce związane z życiem: zdjęcia ludzi przy

miejsce. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłaby jedna wspólna
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uroczystość zaplanowała tak, żeby wypadła podczas podróży

już żadnej żyjącej osoby, która mogłaby powiedzieć kto ma rację”)

utrzymanie potem stałego kontaktu grup izraelskich z ludźmi z

ich przestrzeni znaki i przyciągał do tego uwagę

Izraelczyków do Polski. Zamiast cykliczności wydarzenia wolałby

- potencjalną niechęcią mieszkańców do tego, żeby ktoś ustawiał w

osiedla, żeby dołączali oni do grup podczas kolejnych wizyt na

- możliwością łatwego przeoczenia takiej formy („ja nie wiem czy
ktoś będzie zwracał na to uwagę”)

Grochowie i np. robili wspólne zdjęcie.

Jedna z lokalny liderek, choć uznała wydarzenie za właściwą formę,

Tablice informacyjne

wzbudzały entuzjazmu, ani nie były powodem do dużej krytyki.

stwierdziła: „Event ludzie by zapamiętali. Ale ludzie nie lubią hałasu.
Ale ludzie nie lubią Żydów”.

Tablice z informacjami o kibucu u większości rozmówców ani nie

Wśród minusów cyklicznego wydarzenia wskazany został też brak

Jedna osoba wskazała tablice jako najbardziej adekwatną formę,

Wizualne

z drugiej strony pewnie kosztowo nie za duże i łatwe w instalacji”.

uzasadniając to tym, że są „mało kontrowersyjne z jednej strony, a

konkretnej daty, do której można się odwołać.

oznaczenie terenu kibucu na poziomie trawników i

Wśród argumentów przeciw pojawiło się to, że ludzie nie będą

chodników

zwracać uwagi.

W omawianym grochowskim kontekście ta forma upamiętnienia

była oceniana średnio lub negatywnie. Negatywne opinie wiązały

Lider z Izraela zaznaczył, że według niego ważne jest, żeby

- ewentualnymi sporami historycznymi o przebieg granic („I nie ma

i po hebrajsku. Jednoczenie konieczne jest sprawdzenie poprawności

ewentualna tablica była w trzech językach – po polsku, po angielsku

się z:
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językowej przez Izraelczyka – dla uniknięcia błędów w wersji hebrajskiej.

zapytany czy jego zdaniem drzewa mogłyby być sadzone wspólnie

nie została przez nas zaproponowanymi na kartach, ale pojawiała

zorganizowanie tego podczas święta Tu Bi Szwat (Nowy Rok Drzew).

przez Izraelczyków i Polaków oraz czy dobrym pomysłem byłoby

Z tablicą informacyjną związana jest forma upamiętnienia, która

Na pierwsze z tych pytań odpowiedział twierdząco i stwierdził, że

w wywiadach: dodanie tablicy do istniejącego na osiedlu głazu

byłoby to łatwe do zorganizowania. Natomiast połączenie tego z

narzutowego.

Tu Bi Szwat, to uznał za niemożliwe, bo święto przypada w czasie,

Sadzenie drzew albo innych roślin, które były w kibucu

kiedy nie ma wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski („Wycieczki

do Polski są od lipca/sierpnia do końca listopada i potem od końca

Pomysł na zasadzenie drzew lub roślin był dość pozytywnie oceniony

przez wszystkich rozmówców, przez część został wskazany jako

lutego do początku maja i Marszu Żywych.”)

„drzewa, krzewy, ogrody są mało narzucające się”.

Ogród społecznościowy

„Drzewa to świetny pomysł. To symbol życia i dobrych rzeczy.”

Różnice w ocenie ogrodu społecznościowego jako upamiętnienia

najlepsza forma. Wskazywane plusy to:

są dość duże – od wskazania go jako drugiej najlepszej formy po

Ocena mniej entuzjastyczna to „sadzenie drzew jako działanie

uznanie za najgorszą.

dobre, ale jako upamiętnienie – może”. Minusy tego rozwiązania to:

„ludzie mogą nie zrozumieć o co chodzi” i „może w kibucu nic aż tak

Negatywna ocena wynikała z obserwacji innych tego typu inicjatyw

wyjątkowego nie było”.

i przekonania, że to jest działanie, które może udać się tylko jeśli
będzie zupełnie oddolne:

„trzeba by porozmawiać z ludźmi czy oni byliby zainteresowani

Lider z Izraela został przy omawianiu tej formy dodatkowo
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tak że my przyjdziemy do nich i powiemy że zrobimy wam ogród

przez troje liderów lokalnych („wystawa zdjęć byłaby super” (ale

społecznościowy, będziecie super zadowoleni, będziecie uprawiali

i wyjście w przestrzeń miejską z elementem sztuki to jest to, co mi

warzywa owoce, będą kwiaty, będzie świetnie no to jest extra dla was

bardzo pasuje.”).

prowadzeniem takiego ogrodu społecznościowego bo jeśli to jest

nieinwazyjna) wystawa na osiedlu też jest bardzo dobrym pomysłem

i my zrobimy to dla was a za miesiąc już nikogo z nas nie będzie to
te kwiatki padną jeśli to nie chwyci, więc tutaj trzeba by na pewno

Pomysł pozytywnie ocenia także rozmówca z Izraela, tłumacząc

to potrzebą wizualnego zobrazowania czym jest kibuc: „podczas

zdiagnozować potrzeby lokalnej i czy społeczność tego potrzebuje.”

podróży z uczniami do Polski przez cały tydzień nic im nie pokazuję,
Entuzjazm wobec tej idei łączy się z wątpliwościami dotyczącymi

ale jedynym miejscem, gdzie pokazuję zdjęcia nie jest getto, nie jest

„Jeśli to może zadziałać, to byłoby niesamowite. Ogrody to najlepszy

współczesnej młodzieży izraelskiej – kiedy mówisz kibuc, mimo, że

realizacji w wypowiedzi lidera izraelskiego:

Auschwitz, ale Czerniaków albo Grochów. Bo myślę, że nawet dla

sposób upamiętnienia gospodarstwa na Grochowie – uprawianie tam

są współcześnie kibuce w Izraelu, to nie są takie same, jak te moich

warzyw, kwiatów – to najlepsze. Ale nie wiem nic o takich działaniach

dziadków, którzy zmarli dawno temu (…). Idea kibucu to jest coś

w Polsce, ale wiem, że w Izraelu jest wiele problemów. Jeśli są ludzie,

bardzo trudnego do wyjaśnienia nawet izraelskim dzieciakom. Więc

którzy wiedzą, jak to robić i mogliby to zorganizować, to mogłoby być

na pewno dla Polaków, dla polskich sąsiadów to byłoby bardzo ważne,

niesamowite.”

że zobaczyliby, że ludzie pracowali na polu, śpiewali piosenki. Więc
myślę, że zdjęcia powinny być częścią tego upamiętnienia.”

Wystawa zdjęć
Jeden z lokalnych liderów proponuje, żeby wystawa miała charakter

Wystawa zdjęć jest podawana jako jedna z najatrakcyjniejszych form
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mobilny: „ona może być objazdowa w różnych częściach osiedla

wysokie koszty i trudności w znalezieniu odpowiedniej ściany i

cyklicznych imprez w dzielnicy nie tylko przecież na Ostrobramskiej

murali, wspomniane zostały mural na Targowej 14, który z biegiem

najpierw ale też w różnych częściach dzielnicy przy okazji organizacji

właściwym konserwowaniu. Jako problematyczne przykłady innych

– dzielnica przecież mnóstwo organizuje takich wydarzeń począwszy

czasu niszczeje oraz muralu Marka Edelmana na Muranowie – jako

od Wielkanocy dla mieszkańców na osiedlu na placu Szembeka,

przykład konfliktu twórców ze wspólnotą mieszkaniową.

w okresie letnim praktycznie co tydzień coś się dzieje, więc fajnie
skonstruowana taka mobilna wystawa zdjęć myślę że jest ciekawa.”

Jedna osoba zaznaczyła, że mural związany z kibucem już

Mural

powstał i znajdował się w pierwszej (nieistniejącej już) siedzibie

Część liderów entuzjastycznie zareagowała na pomysł upamiętnienia
poprzez mural:

Gdzie powinno znaleźć się upamiętnienie?

wbija się w pamięć jak jest fajnie zrobione z pomysłem”

Podczas

Klubokawiarnii Kicia Kocia na ul. Garibaldiego.

„mural jak najbardziej tak - to jest bardzo ciekawe upamiętnienie

„To by mogło być niesamowite (…) To młodzieżowy

wywiadów

pytałyśmy

o

preferowane

miejsce

upamiętnienia.

sposób

rozmawiania i pamiętania o przeszłości. (...) Pokazanie ludzi
pracujących na polu – to może być wspaniały sposób pamiętania.”

Odpowiedź lidera izraelskiego związana była z przekonaniem, że

„Mural – super, bo zostaje, a bloki są brzydkie”

„Powiem tyle: potrzebujemy miejsca, w którym możemy zaparkować

jest to przestrzeń, w której gospodarzami są lokalni mieszkańcy:

autobusy, ale będzie dla nas ok w każdym miejscu, w jakim się to
znajdzie, ale zupełnie ufam Tobie i innym ludziom, którzy ewentualnie

Jednocześnie jako wyzwanie związane z tą formą wskazywane były
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zdecydują to zrobić. Powinno to być najlepsze w sensie, w jakim oni

działkę:

rozumieją to miejsce. Nie chcę być włączony, bo myślę, że to nie jest

„sugeruję dogadać się z inwestorem nowego budynku, żeby tam
upamiętnić (tablica czy inna forma), bo to ‘nie nasz teren’, ‘na terenie
obcym’” „cały teren SM jest najgorszym miejscem do upamiętnienia,
ok będzie tylko na prywatnej działce w sąsiedztwie”

moje zadanie.”

Pozostałe osoby zaznaczały na mapie miejsca, które ich zdaniem

„z kibucem kojarzą mi się bardziej tereny osiedla od stron Grochowskiej,
a nie Ostrobramskiej, czyli od strony opuszczonej działki – bo tam
były budynki, a dalej to głównie pola”

byłyby dobre (kolor zielony) i złe (kolor czerwony) do umieszczenia
upamiętnienia:

W jednym z wywiadów odkreślone zostało, że wybór miejsca

jest jednym z kluczowych aspektów rozmów o upamiętnieniu ze
względu na:

-konieczne ustalenia z właścicielem gruntu „A może właśnie zacząć

od tego gdzie... Bo jeśli będzie to na terenie miasta, no to jest taka
możliwość, na terenie spółdzielni ustalać ze spółdzielnią, ale trzeba
pamiętać o tym, że te problemy własnościowe w Warszawie są bardzo,
bardzo żywe i bardzo istotne. To jest tak, że nie wszystko wszędzie da
Źródło: mapa pod wykonanie grafiki http://ukosne.um.warszawa.pl/?hg=632#

się postawić, stworzyć i nawet jak jest inicjatywa najszlachetniejsza,”

powodów. Widać to po różnych opiniach wskazujących opuszczoną

fajnie jakby to było w ciągach komunikacyjnych, żeby ludzie mogli

Co ważne, to samo miejsce bywało wybierane z zupełnie różnych

- to, że miejsce powinno być „wandaloodporne”: „Z jednej strony
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“wpadać na to”, żeby cały czas się otrzaskiwać z tym wzrokowo, a

•

administracja,

•

Muzeum POLIN

żeby to było, żeby nie ponosić kosztów jakiegoś wandalizmu”

•

Kto ma się tym zająć?

•

z drugiej strony też, żeby pod czujnym okiem kamery nie zaszkodzi,

•
•

Badanych pytałyśmy także o to, kto ich zdaniem powinien zainicjować

•

powstanie upamiętnienia oraz kogo należałoby włączyć. Żadna

z osób nie wskazała swojej organizacji/instytucji jako tej, która

•

powinna zainicjować powstanie upamiętnienia.

•

Podmioty i grupy wskazywane przez lokalnych liderów z Polski

służby porządkowe.
lokalne NGO’s i instytucje kultury,
Klub Relaks,
CAL

„Izraelczycy - powinni być włączeni w merytoryczną dyskusję o
formach upamiętnienia”

„może po starszej drugiej stornie Grochowskiej ludzie byliby
bardziej zainteresowani, bo bardziej pamiętają”

„Ewentualnie mieszkańcy, bo teoretycznie powinno to wychodzić
od nich. Ale trzeba by było ich przygotować”.

jako potencjalnie inicjujące lub istotne dla procesu powstawania

•

•

Stowarzyszenie Anskiego

Lider z Izraela zaznaczył w wywiadzie: „nie powiem Ci kto ma

•

Rada osiedla (wymieniona dwa razy),

izraelskiej: żydowskie organizacje młodzieżowe – ruch Dror (który

upamiętniania:
•
•
•
•

lokalna spółdzielnia,

o opinię

to zrobić. To polska decyzja. Powiem Ci, że ze strony żydowsko-

Miasto

reprzentuję), HaNoar HaOved VeHaLomed – mogą być i pomogą,

naczelnik wydziału kultury w dzielnicy
decydenci,

warto zapytać się ludzi niegdyś związanych z Kibucem Warszawa

jak mogą i bylibyśmy zachwyceni będąc partnerami. (…) Może zdobyć
wsparcie Getto Fighters House, jeśli jest potrzebne”.
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Projektowanie partycypacyjne

właściciele projektu dostarczają potrzebnej wiedzy i informacji.
Projektowanie partycypacyjne pozwala spojrzeć na dany temat

z nowej perspektywy, oczami różnych grup mieszkańców i dzięki

Projektowanie partycypacyjne to metoda współpracy pozwalająca

temu wypracować świeże pomysły oraz nawiązać nić wzajemnego

na tworzenie rozwiązań (usług, projektów przestrzeni, programów

zrozumienia między mieszkańcami i instytucjami. Ponadto z

itd.) wspólnie z różnymi grupami interesariuszy. Ten rodzaj

założenia efekty takich wspólnych prac powinny być publicznie

kooperacji idealnie sprawdza się w momencie, kiedy przedmiotem

dostępne.

podejmowania decyzji jest kształt fizyczny lub program jakiejś

przestrzeni np. plan miejscowy, rewitalizacja jakiegoś obszaru,
budowa instytucji publicznej (np. muzeum czy jednostka

Koncepcja projektowania partycypacyjnego zachęca do partnerskiej

powinien powstać właśnie według tej metodologii.

pełnoprawnego i kompetentnego doradcy, mającego swój udział

relacji w problemach, w których lokalna społeczność pełni rolę

edukacyjna). Według nas projekt upamiętnienia kibucu Grochów

we współdecydowaniu. Społeczna partycypacja w projektowaniu

jest formułą projektowania nie tyle zorientowaną na „spełnienie

Proces projektowania partycypacyjnego jest otwarty dla wszystkich

oczekiwań” lokalnej społeczności, ale na zrozumienie i odniesienie

chętnych uczestników, ale jednocześnie podstawą powyższej metody

się do jej potrzeb tak kompleksowo, jak to tylko możliwe oraz

jest zaangażowanie mieszkańców w lokalne projekty, dlatego to oni

zainicjowanie dialogu, który pozwoli odbiorcom zrozumieć projekt.

są najważniejszymi interesariuszami. Bardzo istotni są również

Jest to formuła realizacji zadań w sposób bezpieczny i gwarantujący

eksperci w dziedzinach związanych z projektem oraz

znacznie wyższy stopień wpływu i rozumienia końcowego rezultatu

moderator spotkań z interesariuszami. W takim procesie

przez odbiorców niezwiązanych z projektem. Jednocześnie

decyzyjność jest właśnie po stronie uczestników, którym
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których wypracowywane są pierwsze rozwiązania przestrzenne

właściciel projektu dostaje dostęp do wiedzy, której nie posiada

przy wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej w pierwszym etapie.

i nie jest w stanie pozyskać z innego źródła.

Moderatorem takich spotkań jest np. psycholog środowiskowy,

który pośredniczy między interesariuszami, a także wprowadza do

Cały proces projektowania partycypacyjnego zazwyczaj trwa kilka

procesu wiedzę zgromadzoną w badaniach. Następnie na podstawie

miesięcy, ponieważ składa się z kilku etapów. Podstawowe z nich to:

tych spotkań architekci wraz z zespołem badawczym przygotowują

Analiza środowiskowa
Szczegółowa

diagnoza

sytuacji

wyjściowej

polegająca

różne warianty koncepcji. Dopiero one są konsultowane ponownie
z interesariuszami.

na

przeprowadzeniu badań społecznych (analiza danych wtórnych,
badania potrzeb i oczekiwań różnych grup, wstępna analiza zasobów

Wypracowanie ostatecznej koncepcji

oraz wykonaniu urbanistycznych prac przygotowawczych (wizja

projektów i podjęcie ostatecznej decyzji zatwierdzonej przez

miejsca, analiza interesariuszy (aktorów procesu) i ich interesów

Ostatni etap polega na dyskusji nad koncepcjami, dopracowywanie

lokalna, zebranie dokumentów, itp.).

wszystkie strony w tym też przez głównego wykonawcę projektu.

Interaktywne projektowanie

Projektowanie partycypacyjne ma wiele zalet. Niejednokrotnie

inwestycje tworzone przy współudziale mieszkańców, okazują się

Część zasadnicza polegająca na projektowaniu rozwiązań w

tańsze i bardziej zadbane dzięki tworzącym się nieformalnym strażom

ścisłej współpracy z interesariuszami. Jeśli projekt dotyczyłby

sąsiedzkim oraz odpowiedzialnym obywatelom, którzy potrafią

projektowania przestrzeni, to najpierw organizowane są w formie

samodzielnie

warsztatów spotkania interesariuszy z architektem, podczas
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naprawić usterkę lub ją zgłosić. Zaangażowanie

mapy.

mieszkańców powoduje, że realizacja działań inwestycyjnych
następuje wspólnymi siłami, a to gminom się opłaca. Patrząc

długofalowo, zwiększa się także trwałość podejmowanych decyzji.
Współpraca przy kształtowaniu przestrzeni umożliwia również

budowanie zrozumienia przez mieszkańców dla realizowanych

celów politycznych. Administracja pokazując otwartość na dyskusję,

zwiększa swoją wiarygodność i transparentność, co buduje zaufanie
społeczne.

Analiza interesariuszy upamiętnienia
Jak wyjaśniono w poprzednim rozdziale, pierwszym etapem
projektowania

partycypacyjnego

jest

analiza

środowiskowa

składająca się m.in. z analizy interesariuszy i badań społecznych.
Na podstawie rozmów z Manią Cieślą ze Stowarzyszenia An-skiego

i dyskusji w naszej grupie projektowej, powstała pierwsza wersja
mapy interesariuszy upamiętnienia kibucu Grochów. Pomogło nam
to w podjęciu decyzji z kim powinnyśmy przeprowadzić wywiady.

Informacje, które otrzymałyśmy od liderów podczas wywiadów

sprawiły, że następnie możliwe było uzupełnienie i zmodyfikowanie
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MAPA INTERESARIUSZY
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1. Kluczowi interesariusze upamiętnienia - nie powinno się ich

2. Interesariusze, którzy zajmowali się już pamięcią o kibucu

pominąć na żadnym etapie

Grochów i których zainteresowanie warto podtrzymać

•

Mieszkańcy i mieszkanki Osiedla Ostrobramska (w tym:

•

Żydowski Instytut Historyczny – instytucja, w której znajduje się

•

Rodziny mieszkające na Grochowie od pokoleń (na ulicach

•

Klubokawiarnia Kicia Kocia – w pierwszej (nieistniejącej już)

•
•
•
•
•

młodzież, rodziny z dziećmi, dorośli, seniorzy/seniorki)

między Pl. Szembeka a Ostrobramską są domy, w których od

cegła pochodząca z zabudowań gospodarczych kibucu[1]

siedzibie znajdował się mural przedstawiający mieszkankę
kibucu – Fridę Wołkowską[2], odbywały się tam spotkania

pokoleń mieszkają te same rodziny)
Rada Osiedla Grochów Południowy

•

Burmistrz i wiceburmistrz Dzielnicy Praga Południe oraz

naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe

dotyczące pamięci o kibucu

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – m.in. odbyło się tam

spotkanie dotyczące historii kibucu Grochów[3], o historii
kibucu można przeczytać na prowadzonym przez muzeum

Władze spółdzielni mieszkaniowej Ostrobramska
Stowarzyszenie An-skiego

Liderzy/liderki izraelskich ruchów młodzieżowych, które

•

VeHaLomed)

•

kontynuują ideę kibucu (ruch Dror , organizacja HaNoar HaOved

portalu Wirtualny Sztetl[4]

Muzeum Warszawskiej Pragi – pojawiały się wzmianki o kibucu
na wystawach[5]

Osoby, które były związane z inicjatywą Kibuc Warszawa na

Jazdowie (Kibuc Warszawa powstał z inicjatywy nieistniejącej
już Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej i
działał w latach w latach 2013-2015 na Otwartym Jazdowie.
Założyciele nie odwoływali się bezpośrednio do kibucu Grochów,
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ale byli świadomi jego istnienia i zorganizowali spotkanie dot.

3. Interesariusze, których warto zainteresować tematem/

•
•
•
•

Muzeum Getta Warszawskiego

Getto Fighters House

Organizacje pozarządowe działające na polu dziedzictwa
żydowskiego i dialogu polsko-żydowskiego (https://sztetl.org.
pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/122-kultura-projekty-

Aktywne osoby i grupy nieformalne działające na terenie Osiedla
Ostrobramska (w tym: Chór Seniorów, osoby zaangażowane w

•

prowadzenie Klubu Relaks, osoby zaangażowane w tworzenie

•

•
•

włączyć na etapie planowania upamiętnienia

•

Ambasada Izraela w Polsce

•

jego historii.[6])

•

•

•

mini-ogródków przed blokiem)

Organizacje i instytucje kultury aktywne na Grochowie na polu

spoleczne-i-edukacyjne?page=1)
JCC Warszawa

Żydowskie organizacje religijne w Warszawie (https://sztetl.

org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/123-zydowskieorganizacje-religijne)

tożsamości lokalnej (m.in. Centrum Społeczne Paca, Towarzystwo
Przyjaciół Pragi, Stowarzyszenie Promocji Grochowa)

Kadra pedagogiczna i dzieci/młodzież ze szkół znajdujących się

4.

Kadra pedagogiczna i dzieci z przedszkoli znajdujących się na

•

Interesariusze,

których

warto

z

wyprzedzeniem

w odległości 1 km od terenu dawnego kibucu

poinformować o planach stworzenia upamiętnienia

terenie dawnego kibucu i w odległości 0,5 km

•

Właściciel działki, na której stał budynek kibucu na Witolińskiej

•

Potomkowie/potomkinie mieszkańców kibucu

•

Młodzież izraelska przyjeżdżająca na wycieczki do Polski
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Ludzie z Grochowa z terenów poza kibucem

Lokalne stowarzyszenia kibicowskie, kibice Legii Warszawa z
okolic Osiedla Ostrobramska

Kooperatywa Grochowska (kooperatywa spożywcza)
Radni/radne dzielnicy Praga Południe

•

Urzędnicy/urzędniczki z Urzędu m.st. Warszawy

•

Księża z pobliskich parafii

•
•
•
•

Dziennikarze i dziennikarki mediów lokalnych

•

Ruchy miejskie i ngo zajmujące się zielenią w mieście

•

Czerniakowie

•

•

Osoby zaangażowane w stworzenie upamiętnienia kibucu na

•

Osoby, które stworzyły upamiętnienie kibucu Ovadia w
Sławkowie

•

5. Interesariusze, do których warto dotrzeć z informacją o
powstaniu upamiętnienia
•

•
•
•

Ludzie „z Warszawy” (tj. z centrum miasta i innych dzielnic)
– w szczególności osoby zainteresowane historią Warszawy i
historią Żydów

Osoby zaangażowane w działania na polu dialogu polkożydowskiego spoza Warszawy

Osoby zainteresowane filmami w jęz. jidysz kręconymi na ternie
kibucu

Turyści z Izraela oraz turyści z innych krajów zainteresowani
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historią Żydów

Dawni właściciele ogródków działkowych, które powstały po
wojnie na terenie kibucu

Autorzy rzeźb znajdujących się na terenie Osiedla Ostrobramska
Osoby prowadzące ogród jordanowski w Parku Leśnika

Osoby pracujące na terenie Osiedla Ostrobramska i w pobliżu

Właściciele sklepów, kortów tenisowych i innych firm na terenie
dawnego kibucu
Właściciele

terenów

Ostrobramska

dawnego

kibucu

poza

Osiedlem

[1] Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/113-zabytkikultury-materialnej/29118-kibuc-grochow-w-warszawie?fbclid=IwAR1Hvx4qN
NzvaFh0fg17gOQ2ASgS49Pld5ZBNUp-3mQToKAPTpG4xZr7hZg
[2] Źródło: https://www.twoja-praga.pl/info/informacje/3528.html
[3]
Więcej
informacji:
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/kibuc-nagrochowie-przewodnik-po-idei
[4] https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/113-zabytki-kulturymaterialnej/29118-kibuc-grochow-w-warszawie?fbclid=IwAR1Hvx4qNNzvaFh
0fg17gOQ2ASgS49Pld5ZBNUp-3mQToKAPTpG4xZr7hZg
[5] Na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Muzeum Warszawskiej
Pragi (marzec 2019 r.)
[6] Na podstawie rozmowy telefonicznej z jedną z liderek Kibucu Warszawa
(maj 2019 r.) Więcej o Kibucu Warszawa: https://www.facebook.com/
KibucWarszawa/

Upamiętnienia w przestrzeni miasta – koncepcja warsztatów

pomnikowych przykładów w proces rozmowy o potencjalnym
upamiętnieniu kibucu Grochów.

Upamiętnienie może się kojarzyć po prostu z pomnikiem, z

oficjalnymi uroczystościami czy z tablicą informacyjną. Tymczasem,

Poniżej prezentujemy wstępną koncepcję części warsztatowej

form upamiętnień. Część z nich jest słabo znana, jak na przykład

w ramach procesu włączania mieszkańców w przygotowanie

poświęconej formom upamiętnień. Mógłby to być jeden z warsztatów

w przestrzeni Warszawy i innych miast funkcjonuje wiele innych

koncepcji upamiętnienia lub element dłuższego warsztatu. W obu

grochowski mural stworzony z myślą o pamięci o Zagładzie Romów.

przypadkach powinien być poprzedzony wstępem dotyczącym

Są także takie, które, choć dobrze znane, mogą nie przychodzić na

historii kibucu Grochów. Niezależnie od tego jak zaplanowany

myśl w kontekście myślenia o upamiętnianiu historii. Może tak

będzie szerszy proces edukacyjny, osoby uczestniczące w warsztacie

być na przykład z nazwami ulic czy z drzewami zasadzonymi jako

powinny wiedzieć, w jaki sposób planujemy dalej skorzystać z ich

symbole pamięci.

komentarzy i sugestii – co stanie się z nimi po warsztacie.

Myśląc o dialogu z mieszkańcami i mieszkankami Osiedla

Ostrobramska, stajemy przed pytaniem: na ile potrzebne jest

Koncepcja części warsztatowej dot. upamiętnień

przywołania przykładów różnych form upamiętnień? Pokazywanie

Cel: stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji nad różnymi

kontekście polskiej narracji o upamiętnieniach – zdominowanej

form oraz pomysłów dotyczących potencjalnych upamiętnień na

rozpoczęcie rozmowy nie tylko od samej historii kibucu, ale także od

formami upamiętnień, zebranie komentarzy dotyczących wybranych

przykładów może bowiem być sugerowaniem rozwiązań. Jednak w

Grochowie.

przez tradycyjne pomniki, wydaje się uzasadnione włączenie nie50

Grupa

warsztatowa:

mieszkańcy

i

mieszkanki

Osiedla

•

Ostrobramska, 12-20 osób. Warsztat został zaplanowany z myślą

o dorosłych odbiorcach, ale mógłby odbyć się także w jednej z
Potrzebne materiały: wydruki zdjęć, karteczki samoprzylepne,
Przestrzeń: Sala na tyle duża, żeby móc swobodnie po niej

•

spacerować. Przy dobrej pogodzie warsztat mógłby odbyć się także

na zewnątrz. W takim przypadku konieczne jest takie umieszczenie

•

zdjęć w przestrzeni, żeby nie odfrunęły. Potrzebna jest też wtedy

dodatkowa osoba, która będzie informować zainteresowanych
przechodniów nad czym pracuje ta grupa.

•

Przebieg warsztatów:

•

Rozwieszenie i rozłożenie zdjęć/opisów przedstawionych

•
•

prowadzących i osób uczestniczących
przygotowanych

przykładów

w

różnych

miejscach

których może napisać swój komentarz dotyczący upamiętnień.

po sali, zapisać swoje komentarze i przyczepić. Pracujemy w

plakietki na imiona osób uczestniczących,

Przywitanie, omówienie celu warsztatu, przedstawienie się

Każda osoba otrzymuje zestaw karteczek samoprzylepnych, na
Każdy ma około 10 minut na to, żeby indywidualnie przejść się

pobliskich szkół ponadpodstawowych

•

kolejnych przykładów.

sali

warsztatowej i wspólny spacer po sali wraz z omówieniem
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ciszy.

Podział na 6 grup (lub par – jeśli mniej osób). Każda grupa

dostaje do omówienia 1-2 przykłady upamiętnień – dostają
zdjęcia i karteczki dopisywane w poprzedniej części.

Mają za zadanie: a) podsumować komentarze b) zastanowić się
czy podobna forma upamiętnienia mogłaby się sprawdzić na
Osiedlu Ostrobramska – dlaczego tak/dlaczego nie?
Prezentacje pracy w grupach

Dyskusja – jakie inne pomysły na upamiętnienia przyszły Wam
do głowy?

Podsumowanie

Materiały do warsztatów – przykłady upamiętnień.

Więcej

informacji:

http://www.cactlanzarote.com/es/cact/ca-

sa-museo-del-campesino/

Wybrane przykłady mają przywołać bliskie konteksty – przestrzeń
Warszawy, relacje polsko-żydowskie lub motyw przyrody, rolę

rolnika. Można je uzupełniać o kolejne przykłady, ale nie powinno ich

Kamienne formy pamiątkowe – przykład: Trakt Męczeństwa i
Walki Żydów w Warszawie

być więcej niż 15 – żeby utrzymać skupienie osób uczestniczących
w warsztacie/ Osoba prowadząca powinna poczytać o każdym

z upamiętnień, żeby móc swobodnie o nich opowiedzieć podczas
spaceru po sali.

Pomnik – przykład: Monumento al Campesino (Pomnik Rolnika
autorstwa César Manrique w San Bartolomé na Lanzerote –
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania)

Fot. M.Waszczuk

Więcej informacji: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-war-

szawa/116-miejsca-martyrologii/52295-trakt-pamieci-meczenstwa-i-walki-zydow-w-warszawie-ul-zamenhofa
Źródło: Wikimedia Commons
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Nazwy ulic, placów, alejek – przykład: ul. Anielewicza w

Budynek już nie istnieje, więcej informacji o kibucu Ovadia: https://

Warszawie

sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/794-slawkow/113-zabytki-kultury-materialnej/30083-kibuc-ovadia-w-slawkowie-ul-olkuska

Wystawy zdjęć – przykład: wystawa „Pełno ich nigdzie” Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN

Fot. M.Waszczuk

Więcej informacji: https://www.srodmiescie.warszawa.pl/ulica-120.html

Tabliczki z informacjami - przykład: tablica dot. Kibucu Ovadia w
Sławkowie

Fot. M.Waszczuk

Fot. Yochanan Ben Yaacov, Kfar ezion member

Więcej informacji: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2017/08/16/
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wystawa-they-fill-no-space-reviving-the-memory-of-polish-jews-in

Oznaczenie granic w chodnikach – przykład: upamiętnienie

Drzewa jako upamiętnienia – przykład: Mirabelka na Muranowie

granic getta warszawskiego

Fot. M.Waszczuk

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/node/13958

Fot. M.Waszczuk

Więcej informacji: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23955201,slynna-mirabelka-wrocila-na-muranow-drzewko-przylecialo-ze.html

Światło – przykład projekt Wielka przywraca pamięć – synagoga na Placu Bankowym

Ogród jako upamiętnienie – przykład: Ogród Sprawiedliwych
na terenie Instytutu Yad Vashem

Fot. M. Waszczuk

Więcej informacji: http://www.jhi.pl/blog/2018-04-12-wielka-przywraca-pamiec

Fot. M.Waszczuk
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Więcej informacji: https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/instytut-yad-vashem/ogrod-sprawiedliwych-wsrod-narodow-swiata

Pomniki w formie drzew – przykład: rzeźba Zadoka Ben-Davi-

Murale - przykład: grochowski mural „Zalikierdro Drom” (Przerwana

da na terenie Instytutu Yad Vashem

droga) upamiętniający Porajmos

Fot. M.Waszczuk

Więcejinformacji:https://kontynent-warszawa.pl/miejsca/46652-mural-zalikier-

Fot. M.Waszczuk

Więcej informacji (w jęz. angielskim): https://www.haaretz.com/israel-news/
culture/1.5371844

do-drom-przerwana-podroz-2

Motyw roślin w muralu: przykład – Galeria Witamy w domu

Inne rośliny jako upamiętnienia – przykład: Żonkile dla Muranowa

przy Dworcu Gdańskim

Fot. M.Waszczuk

Więcejinformacji:https://www.panskaskorka.com/niech-zonkile-rozkwitna-na-muranowie/ http://www.ztp.waw.pl/aktualnosc-52-zonkile_dla_muranowa.html

Fot. M.Waszczuk
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Więcej informacji: http://klamra.org/projekty/artystyczno-kulturalnie/galeria-witamy-w-domu/

6. Od pomysłu do realizacji

Jak Z Pomysłu Tworzyć Projekt?
Poszukiwanie i Wybór Ciekawych Pomysłów

Kibucu na Grochowie

Pomysł na projekt może powstać w głowie jednej osoby, ale

Wstęp

na wyłowienie najciekawszych pomysłów dla upamiętnienia

Krótki poradnik dla realizatorów projektów upamiętnienia

Adresatami

poradnika

zawsze warto, aby wypracować go w większym gronie. Sposoby

są

podmioty,

które

kibucu na Grochowie opisano wcześniej wskazując na znaczenie
PROJEKTOWANIA PARTYCYPACYJNEGO z udziałem mieszkańców

zainspirowane

oraz METODĘ WARSZTATOWĄ, jako jedną z najciekawszych

historią przedwojennego kibucu na Grochowie i pomysłami

ścieżek identyfikowania

zaproponowanymi w naszym opracowaniu podejmą się zadania

społeczności. Metoda ta jest szczególnie ważna w projektowaniu

realizacji działań upamiętniających.

działań skierowanych do lokalnych społeczności i angażujących
większe grupy interesariuszy tak, jak jest to w przypadku Osiedla

Poradnik prezentuje kilka podstawowych pojęć związanych z

Ostrobramska. Spotkanie na warsztatach osób reprezentujących

zarządzaniem projektami oraz praktyczne wskazówki dotyczące

różne środowiska i instytucje pozwala stworzyć DIAGNOZĘ

zarówno pozyskiwania środków na realizację działań, jak i procesu

SYTUACJI, na której swoje założenia musi opierać dobry i wykonalny

ich wdrażania. Teoria jest uzupełniona odniesieniami do kwestii

projekt.

upamiętnienia kibucu na Grochowie. Podane informacje można
wzbogacić korzystając z adresów stron internetowych, na których

Diagnoza sytuacji

można znaleźć dane kontaktowe oraz bardziej szczegółowe
informacje.

pomysłów i włączania lokalnej

Definiowanie projektu – czyli w przypadku niniejszego opracowania
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przekształcenie pomysłu na inicjatywę lokalną w ustrukturyzowany

przeszłość „należącą” do ludzi, którzy już mieszkańcami Grochowa

może zostać przeprowadzona zarówno poprzez pozyskanie

w szczególny sposób skupić się w planowanych projektach na

nie są. Mając wzgląd na wrażliwość tematu upamiętnień należy

projekt zaczyna się od wspomnianej DIAGNOZY SYTUACJI. Diagnoza

wzmocnieniu pozytywnego odbioru przedwojennej historii

informacji od osób / podmiotów kluczowych dla danej społeczności

i włączeniu jej w obecne życie mieszkańców osiedla, uwzględniając

(jak było to w przypadku niniejszego opracowania), jak i poprzez

ich lokalne pomysły i potrzeby.

warsztaty projektowe. Im więcej źródeł pozyskania informacji na

interesujący nas temat tym lepsza diagnoza i możliwość poznania

kontekstu miejsca / sytuacji, którego mają dotyczyć działania

Dotychczasowa diagnoza przeprowadzona w ramach niniejszego

z ideą działań różnych interesariuszy – może być także działaniem

jest dość aktywna (jak wskazują wywiady z przedstawicielami

opracowania pokazuje, że na Osiedlu Ostrobramska społeczność

projektowe. Diagnoza jest też pierwszym krokiem zapoznania

Dzielnicy i Spółdzielni). Warto ją pogłębić przystępując do prac

włączającym potencjalnych realizatorów / partnerów projektu.
-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

koncepcyjnych nad tworzeniem konkretnych projektów.

Zróżnicowanie źródeł diagnozy jest szczególnie ważne w przypadku

Dlatego proponowane inicjatywy osiedlowe nie muszą być osobnymi

zakresu interesariuszy (tych najbliższych, ale też dalszych), jak

obecnie realizowanych przedsięwzięć. Takie podejście sprawi, że

projektami – upamiętnienie Kibucu może stać się integralną częścią

upamiętnienia kibucu na Grochowie zarówno z powodu szerokiego

mieszkańcy nie będą odczuwać działań upamiętniających jako

i konieczności włączenia mieszkańców, przekonania tych sceptycznych

narzuconych z zewnątrz, ale dostrzegą ich wartość w kontekście

do tematu upamiętnień, pokazania im szerszego kontekstu projektów,

współczesnego życia osiedla.

który uwzględni ich obecne potrzeby jednocześnie przywołując
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Zespół Projektowy

formułujemy CEL GŁÓWNY, który opisuje dokładnie w jaki sposób

Warsztaty i przeprowadzenie diagnozy są także świetnym

/ osłabiony. Oczywiście na każdy duży problem składają się

problem zniknie lub zostanie choć w części wyeliminowany

różne trudności – warto je zdefiniować formułując z kolei CELE

sposobem na zidentyfikowanie osób i/lub podmiotów, które zechcą

SZCZEGÓŁOWE, których realizacja przyczyni się to osiągnięcia

zaangażować się w cały proces tworzenia koncepcji projektu,

celu głównego. Określenie celów szczegółowych pozwala też

pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji działań. Osoby te lub

zdywersyfikować poszczególne działania projektu, a poprzez ich

przedstawiciele konkretnych podmiotów mogą stać się członkami

realizację i rezultaty bardziej efektywnie odpowiedzieć na dany

ZESPOŁU PROJEKTOWEGO. W zespole projektowym powinny

problem. W przypadku zróżnicowania działań można stworzyć tzw.

znaleźć się osoby, które prezentują różne kompetencje – zarówno

portfolio projektów, które będą łatwiejsze do sfinansowania

pomysłowość przy wypracowaniu rozwiązań, jak i bardziej

i zrealizowania a jednocześnie będą realizować wspólny cel główny

„przyziemne” umiejętności związane z tworzeniem budżetu

i odpowiedzą na wspólny problem.

i harmonogramu działań. Bardzo ważne jest, aby jasno podzielić

role w zespole, tak aby każdy znał zakres swojej odpowiedzialności.
Zespół powinien wybrać lidera, który będzie odpowiedzialny za

Aby określić CELE i REZULTATY należy odpowiedzieć na pytania[2]:

Cele Projektu i Oczekiwane Rezultaty

naszego działania?”, „Co powstanie w ramach projektu i co

„Po co będziemy realizować projekt?”, „Jakie zmiany zajdą w skutek

koordynację działań i będzie czuwał nad całością procesu.

pozostanie po jego zakończeniu?”.

Diagnoza jest podstawą do określenia głównego problemu, na który

[2] Źródło: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, https://etnograficzna.pl/
od-pomyslu-do-projektu/

składają się różne czynniki i trudności. Dla głównego problemu
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Po co będziemy realizować projekt?

działaniami konkretnego projektu lub poszczególnymi, mniejszymi
projektami.

W przypadku badanego obszaru Osiedla Ostrobramska problemem

wyjściowym jest zanikanie pamięci o kibucu Grochów, który przed II

wojną światową mieścił się na jego terenie. Na ten problem składają

Jakie zmiany zajdą w skutek naszego działania?

w przestrzeni osiedla, niski poziom świadomości mieszkańców

osiedla i całej Warszawy będzie świadoma historii ich miejsca

się różne czynniki: brak fizycznego upamiętnienia obecności kibucu

W REZULTACIE przeprowadzonych działań więcej mieszkańców

dotyczący historii miejsca zamieszkania, lęk przed pozbawieniem

zamieszkania

i

otwarta

na

jej różnorodność wynikającą

z przeszłości. Mieszkańcy zobaczą co łączy ich z dawnymi

obecnych mieszkańców prawa do własnego osiedla, lęk przed

mieszkańcami Kibucu i będą potrafili „wpleść” ich historię w życie

„obcością” ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali osiedle czy brak

współczesnego Osiedla Ostrobramska. W przestrzeni osiedla

podmiotu, który zechciałby podjąć się działań upamiętniających i je

pojawią się ciekawe, wypracowane wspólnie z mieszkańcami formy

koordynować. CELEM GŁÓWNYM działań będzie zatem wzmocnienie

upamiętnienia, mieszkańcy swoje dotychczasowe aktywności będą

pamięci o kibucu z uwzględnieniem potrzeb współczesnych

silniej wiązać

mieszkańców Osiedla Ostrobramska. CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI

z przeszłością i wplatać pamięć o kibucu w działania sąsiedzkie.

mogą być np. wzmocnienie wiedzy mieszkańców osiedla, czy szerzej
– warszawiaków – o historii Kibucu, trwałe upamiętnienie Kibucu

w przestrzeni Osiedla Ostrobramska, wzmocnienie otwartości

Co powstanie w ramach projektu i co pozostanie po jego zakończeniu?

aktywnych obywateli, którzy będą pielęgnować pamięć o Kibucu

fizyczne rezultaty zmierzające do upamiętnienia Kibucu, które

mieszkańców na różnorodność kulturową, wzmocnienie postaw

Rezultaty projektu (projektów) będą mierzalne – powstaną zarówno

w przyszłości. Na każdy z tych problemów można odpowiedzieć

można określić np. liczbowo (np. mural, wystawa w przestrzeni
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osiedla, nasadzenia roślinne), jak i rezultaty niematerialne takie, jak

(beneficjentów) są mieszkańcy osiedla a nawet warszawiacy. Jest to

(rezultat działań informacyjno-edukacyjnych). Te ostatnie będzie

może być bardzo trudne. Dlatego też w odniesieniu do konkretnych

bardzo spora grupa i dotarcie do nich w ramach jednego projektu

wzmocnienie wiedzy u młodszych i starszych mieszkańców osiedla

działań (lub mniejszych projektów) można określić mniejsze

można zmierzyć np. poprzez wskazanie liczby osób biorących w

grupy odbiorców np

warsztatach, liczby osób, które obejrzą wystawę o kibucu, poprzez

osoby,

które uprawiają podbalkonowe

ogródki, rodzice z dziećmi, mieszkańcy aktywni kulturalnie /

przekazanie materiałów informacyjnych lub publikacji uczestnikom

sportowo, uczniowie lokalnych szkół i przedszkoli, entuzjaści

projektu, zbadanie stanu wyjściowego wiedzy i końcowego po

przedwojennej historii Warszawy etc. To umożliwi też podjęcie

zakończeniu udziału w projekcie etc.

działań dostosowanych do zainteresowania tych grup.

Odbiorcy Projektu – Grupa Docelowa
Odbiorcy projektu to osoby, do których kierujemy działania

Działania Projektowe, Plan Pracy, Zasoby do Realizacji Projektu, Budżet

projekt osiągnął określone na początku rezultaty. Identyfikacja grup

to podstawa do przystąpienia do kolejnego kroku planowania

projektów. Ich uczestnictwo i zaangażowanie są niezbędne, aby

Analiza kontekstu realizacji projektu, określenie celów i odbiorców

odbiorów jest niezbędna dla określenia rezultatów ilościowych

projektu: określenia DZIAŁAŃ PROJEKTU. Dla ich prawidłowego

zaplanowania należy zastanowić się nad PLANEM PRACY

projektu (liczba osób biorących udział w działaniach projektu), a

(HAMORNOGRAMEM) uwzględniającym kolejność planowanych

także przygotowaniem strategii ich REKRUTACJI.

-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

działań. Działania projektowe mają różne „rytmy” realizacji – mogą

W przypadku Osiedla Ostrobramska największą grupą odbiorców

jest uzależniona od zakończenia działania poprzedzającego) albo

zarówno wynikać jedne z drugich (wtedy realizacja kolejnego
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być realizowane równolegle. Należy pamiętać, że DZIAŁANIA

przez grantodawcę jest zamknięty tzn. nie będzie zwiększony

realizacje, wystawa etc.), ale także zarządzanie projektem, realizacja

kluczowa na etapie planowania projektu.

w trakcie realizacji projektu – tym bardziej analiza kosztów jest

PROJEKTOWE to nie tylko działania merytoryczne (warsztaty,
strategii promocji, ewaluacja projektu oraz – w szczególności

w przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Współpracownicy / Interesariusze

(merytorycznej i finansowej).

na współpracę wykraczającą poza ramy zespołu projektowego czy

Planując realizację działań projektowych należy pozostać otwartym

– działania związane z prowadzeniem dokumentacji projektowej

zdefiniowanych odbiorców projektu. Na każdym etapie projektu

warto mieć „oczy szeroko otwarte” na tzw. „unusual suspects”

Każde działanie projektu dla swej realizacji wymaga określonych

(z ang. dosłownie „niezwyczajni podejrzani”), czyli podmioty

ZASOBÓW. Mogą być to zarówno środki finansowe, rzeczowe,

pozornie niezainteresowane działaniami projektowym. Czasami

zasoby ludzkie lokalowe etc. Określenie zasobów w odniesieniu

pozyskanie zainteresowania projektem ze strony takich podmiotów

do poszczególnych działań jest podstawą do stworzenia BUDŻETU

jak np. firmy, lokalni przedsiębiorcy czy instytucje może przyczynić

projektu, w ramach którego będziemy działać. Budżet określa koszt

się do zwiększenia efektywności działań np. poprzez promocję,

całego działania uwzględniając kategorie wydatkowania – np. usługi,

wsparcie w rekrutacji czy także udostępnienie dodatkowych

zakupy materiałów, koszty personelu, koszty najmu, zarządzania

zasobów do realizacji projektu.

projektem, promocji oraz inne. Precyzyjne zaplanowanie budżetu
zapewni płynną realizację wydatków związanych z realizacją

-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

działań. Jeżeli planujemy składanie wniosku o dofinansowanie

Analiza interesariuszy przygotowana w niniejszym opracowaniu

projektu pamiętajmy, że budżet zaakceptowany do dofinansowania
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wskazuje jak szerokie jest grono podmiotów, które potencjalnie

Narzędzia do ewaluacji to ankiety, badanie wiedzy przed i po

upamiętnienia Kibucu na Grochowie. Warto zastanowić się

formy zbierania opinii o zmianach, jakich doświadczają uczestnicy

wzięciu udziału w działaniach projektu, quizy i inne interaktywne

mogą mieć wpływ na realizację działań związanych z projektami

projektu i adresaci. Dobrze zaplanowane i wdrożone PROMOCJA I

nad dotarciem także do tych „najdalszych” interesariuszy i

EWALUACJA sprzyjają UPOWSZECHNIANIU REZULTATÓW projektu

zaangażowaniem ich w różne działania projektu – na pewno warto

i zwiększenia jego oddziaływania także po zakończeniu realizacji.

zwrócić się do nich z prośba o promocję czy przekazać informację o

Warto zainteresować rezultatami projektu nie tylko bezpośrednich

rezultatach projektu.

Promocja, Ewaluacja i Upowszechnianie Rezultatów Projektu

odbiorców, ale także organizacje i podmioty, które nie biorą udziału

Realizując projekty, szczególnie te związane z inicjatywami

przyszłości.

w jego realizacji, ale mogą je promować czy zainspirować się w

lokalnymi nie można zapomnieć o odpowiedniej PROMOCJI.
Opracowanie strategii promocji konieczne jest nie tylko na potrzeby

-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

ich zaangażowania w trakcie realizacji i dotarcia do świadomości

upamiętniających kibuc warto skorzystać z „Planu komunikacji”

rekrutacji uczestników projektu, ale także na potrzeby utrzymania

Przygotowując działania promocyjne i upowszechniające dla działań

większej liczby osób. Tutaj również należy – poza oczywistymi

przygotowanego w ramach niniejszego opracowania. Można się
także zastanowić nad kwestią przeprowadzenia pomysłowej,

kanałami promocji – rzeanalizować możliwość zaangażowania

interaktywnej ewaluacji, pozyskiwania opinii mieszkańców na

„promotorów nieoczywistych”. Promocja angażująca ludzi sprzyja

temat realizowanych działań i upowszechnianiu ich szerszej grupie

także EWALUACJI działań, która dla zwiększenia efektywności

np. po odwiedzeniu wystawy, na temat stworzonego muralu etc.

powinna być prowadzona na każdym kluczowym etapie projektu.
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Zakończenie Realizacj Projektu – Trwałość Projektu

została poruszona w trakcie wywiadów z interesariuszami.

Np. kwestia stworzenia muralu – pozyskanie środków na realizację

Zakończenie realizacji projektu nie powinno stanowić jego

tego pomysłu, jego realizacja może przynieść wiele pozytywnych

definitywnego końca. Już na etapie przygotowaniu danego

rezultatów – w szczególności wzmocnieni wiedzy mieszkańców.

przedsięwzięcia należy odpowiedzieć sobie na pytanie „Co stanie

Jednak po kilku latach mural będzie potrzebował konserwacji,

się z projektem i jego rezultatami po zakończeniu realizacji?”. W

którą również należy rozważyć / zabezpieczyć, aby w związku z

zależności od działań projektu i jego rezultatów należy zastanowić

niszczeniem nie zaczął doskwierać mieszkańcom.

się, czy ich utrzymanie po zakończeniu nie będzie zbyt kosztowne

i czy można te koszty zminimalizować. W przypadku braku
możliwości poniesienia takich kosztów przez realizatorów projektu

Jeszcze ważniejsza jest kwestia zapewnienia opieki i zaangażowania

przekazania opieki nad rezultatem projektu innemu podmiotowi

nowej roślinności czy założenia ogrodu społecznościowego. Taka

po zakończeniu projektu w przypadku wprowadzenia na osiedlu

(np. kosztów konserwacji) należy zastanowić się nad możliwością

inicjatywa musi być pomysłem zgłoszonym przez mieszkańców

(np. instytucji). Dotyczy to także „niematerialnych” rezultatów

i wynikać z ich potrzeb. W ramach realizowanego projektu

naszego projektu (badania, podręczniki, scenariusze warsztatów czy

można

spacerów, wizyt studyjnych etc.). Oznacza, że takiego interesariusza

ewentualnie

wspomóc

mieszkańców

w

tworzeniu

ogrodu, wyposażyć ich w narzędzia i wiedzę, ale kluczowe jest

powinniśmy pozyskać najpóźniej w trakcie realizacji działań.
-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

ich zaangażowanie na etapie tworzenia i planowania jego losu

W przypadku proponowanych w opracowaniu form upamiętnienia

sprzyjać trwałości „roślinnych” upamiętnień jest zaangażowanie w

po zakończeniu projektu. Dodatkowym czynnikiem, który może
ich tworzenie uczniów i nauczycieli z lokalnych szkół lub przedszkoli.

kibucu kwestia utrzymania ich rezultatów jest szczególnie ważna i
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Upamiętnienie kibucu, w którym ludzie uczyli się uprawy ziemi,

zadeklarować swój wkład własny), mają też różne harmonogramy

może stać się atrakcyjną częścią praktycznej edukacji przyrodniczej

rozliczania dofinansowanych projektów. Im większe dostępnie

ogłaszania konkursów, ale przede wszystkim odmienne formy

czerpali z kontaktu z naturą, zdobywali konkretne umiejętności

finansowanie, tym bardziej skomplikowane formy aplikowania, a

realizowanej programowo w lokalnych placówkach oświatowych.

przede wszystkim rozliczania zarówno pod kątem finansowym, jak

Warto rozważyć nawiązanie współpracy z partnerami oświatowymi

i merytorycznym.

na osiedlu, aby poszerzyć wachlarz możliwych upamiętnień o
edukację dzieci i młodzieży.

Jak Sfinansować Realizację Projektu?

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu należy każdorazowo

Realizacja nawet najlepiej zaplanowanego projektu będzie możliwa

zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy do realizacji projektu

zapoznać się z zasadami, które ustala „grantodawca”. Warto też
zewnętrznych środków finansowych – może wystarczy nam

dopiero wtedy, gdy pozyskamy odpowiednie zasoby. Każdy element

pozyskanie odpowiednich umiejętności, wypożyczenie sprzętów

planowania projektu ma pomóc w określeniu, jakie zasoby są nam

czy narzędzi, pozyskanie wsparcia specjalistów. Albo zdobycie

potrzebne, aby projekt uzyskał założone rezultaty i osiągnął cele.

środków od osób prywatnych zainteresowanych naszą inicjatywą
poprzez zbiórkę, czyli tzw. crowdfundingu.

Zasoby realizacji projektów są kojarzone zazwyczaj ze środkami

finansowymi pozyskiwanymi ze źródeł zewnętrznych – instytucji

publicznych czy prywatnych fundacji. Te źródła są zróżnicowane pod

-> Kontekst: upamiętnienie Kibucu na Grochowie:

poziomu dofinansowania (najczęściej aplikujący o środki musi

pozyskania zasobów (finansowe i niefinansowe), dostępne dla

Poniżej prezentujemy skrótowo najbardziej pomocne źródła

względem „zasobności” dostępnych do rozdysponowania środków,
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projektów zmierzających do upamiętnienia kibucu na Grochowie i

Proponowane źródła, które oferują różne formy wsparcia:

się ze szczegółami.

Inicjatywa lokalna to nie dotacja – to forma współpracy jednostek

Dofinansowanie Projektów Przez Instytucje Publiczne

samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego

W przypadku pomysłów upamiętnienia kibucu analizowanych

realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron

- INICJATYWA LOKALNA http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna

podajemy adresy stron internetowych, na których można zapoznać

– mieszkańców i Urzędu. Mieszkańcy wnoszą wkład najczęściej

przez niniejsze opracowanie oraz innych możliwych do realizacji

w formie pracy społecznej, a Urząd wspiera realizację zadania w

na Osiedlu Ostrobramska dostępny jest całkiem szeroki wachlarz

sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez

źródeł dofinansowania. Przede wszystkim na uwagę zasługują

np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji

programy oferowane przez Urząd Miasta Warszawy. Projekty – w

inicjatywy

zależności od przewidywanych działań mogą być finansowane

lokalnej.

Szczegółowe

informacje

na

stronie

internetowej http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna lub u

ze źródeł miejskich dotyczących obszaru kultury, edukacji,

lokalnego koordynatora z listy dostępnej tutaj: http://inicjatywa.

edukacji kulturalnej, inicjatyw lokalnych czy działań możliwych

um.warszawa.pl/koordynatorzy

do sfinansowania z budżetu partycypacyjnego. Warto poszukiwać

także środków dostępnych w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe,

-MAŁE DOTACJE URZĘDU MIASTA WARSZAWY http://ngo.

czy zasięgnąć wiedzy o możliwościach dofinansowania na poziomie

um.warszawa.pl/maledotacje

Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski).

Małe dotacje udzielane są na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie. Są udzielane przez m.st. Warszawa na wniosek

m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków

ww. ustawy. Dotyczą realizacji zadania publicznego z pominięciem

dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z

finansowych (np. 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą cześć.

otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania lub finansowania

Nieliczne zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę,

ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć

tzn. powierzane.” Wyszukiwarka otwartych konkursów:

10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż

https://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wykaz

90 dni.

- OTWARTE KONKURSY URZĘDU MIASTA WARSZAWY

- PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ BIURA URZĘDU MIASTA

„Miasto stołeczne Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych

STOŁECZNEGO WARSZAWA:

organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3

•

Edukacja http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536,

•

Kultura

ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i

•

o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st.

•

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

z pózn. zm.). Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy
przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania
Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym). Zazwyczaj

warszawskie-inicjatywy-edukacyjne

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/

warszawskie-inicjatywy-edukacyjne

Młodzież http://mrw.um.warszawa.pl/miejski-informator-modzie-owy

Edukacja kulturalna - Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

(WPEK) jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i
edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną:

konkursy ogłaszane są na wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż
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instytucjonalne,

oświatowe,

pozarządowe

i

- URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE https://www.pragapld.

nieformalne.

Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje

waw.pl/, Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga –

przedsiębiorstwa z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

promocji-sportu.html

wpek,1,5144.html?locale=pl_PL

- FIO MAZOWSZE LOKALNIE http://mazowszelokalnie.pl/

Południe

animacji kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,
Więcej

-

BUDŻET

informacji

tutaj:

PARTYCYPACYJNY

http://edukacjakulturalna.pl/

(OBYWATELSKI)

https://www.pragapld.waw.pl/wydzial-kultury-

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych

http://

twojbudzet.um.warszawa.pl/

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na

realizowany w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw

działających na terenie województwa mazowieckiego. Program

Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych

co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co roku

środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Przekazuje

wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu

mikrodotacje dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego

te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują

konkursu.

o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub

w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec

Wsparcie Niefinansowe dla Inicjatyw Lokalnych

Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba

być zameldowanym ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie

•

Warszawscy

tym, jak zmienia się Warszawa.

•

Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych – Bujna Warszawa

obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o
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ogrodnicy

https://pl-pl.facebook.com/

WarszawskieOgrodniczkiOgrodnicy/

•
•

http://bujnawarszawa.pl/osmo/

•

Miejsce Aktywności Lokalnej - dla Osiedla Ostrobramska to
Centrum Społeczne Paca 40 http://centrumpaca.pl/
Spółdzielnia

Kultury

http://spoldzielniakultury.waw.pl/

•

(wsparcie w organizacji wystaw)

Dofinansowanie Projektów Przez Prywatne Fundacje

jak-nawiazac-wspolprace/

Narodowe Centrum Kultury: https://www.nck.pl/szkolenia-

i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/piec-krokow-dozdobycia-sponsora

Portal organizacji pozarządowych https://poradnik.ngo.pl/jaknawiazac-wspolprace-z-jakas-firma

Warto poszukiwać środków do realizacji działań lokalnych także

Crowdfunding to sposób finansowania projektów poprzez dużą liczbę

dużych firmach. Dla przykładu, w kontekście działań na Osiedlu

Zazwyczaj zbierający środki oferują darczyńcom coś w zamian za

drobnych wpłat od sympatyków proponowanej do sfinansowania idei.

w programach realizowanych przez prywatne fundacje przy

wsparcie – drobne upominki, przedmioty oferowane przez sponsorów

Ostrobramska:
•

Fundacja Banku Ochrony Środowiska https://zielonalaweczka.

•

LECHSTARTER to program, który zmienia na lepsze przestrzenie

wspierających akcję etc. W przypadku zbiórki finansowej należy ją
zarejestrować na portalu www.zbiorki.gov.pl 3 Istnieje też wiele portali

pl/index.php?m=wn

internetowych, które ułatwiają zbiórki, ale zwykle pobierają prowizję
– lista platform dopasowana do konkretnych tematów „zbiórek” tutaj:

miejskie https://lechstarter.urbanforms.org/

https://wethecrowd.pl/przewodnik-platformy-crowdfunding/

Sponsoring
•
•

Porady, jak pozyskać sponsora dla działań lokalnych

Bujna Warszawa: http://bujnawarszawa.pl/sponsorzy-czyli68

Informatory / Narzędziowniki Pomocne Dla Realizacji Inicjatyw

Plakaty

Lokalnych:

Ich celem jest dotarcie do grupy mającej dla nas największe znaczenie,

•

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” - zbiór scenariuszy

•

Legalni sąsiedzi, czyli o czym warto pamiętać organizując

czyli do mieszkańców. Mają one na celu zapraszenie do udziału w

warsztatach, w związku z tym powinny zostać rozwieszone dwa

działań społeczno-kulturalnych http://pomysly.e.org.pl/

tygodnie przed wydarzeniem. Oprócz tego na plakacie proponujemy

umieścić zwracające uwagę zdanie w stylu „Czy wiesz co tu się kiedyś

wydarzenie sąsiedzkie w przestrzeni publicznej. http://www.

znajdowało?” oraz kilka zdań o kibucu i jego zdjęcie. Wszystko powinno

inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/legalni-s-siedzi

zostać ujęte w oprawie graficznej o profesjonalnym charakterze. Na

7. Plan Komunikacji

plakatach umieścimy również odniesienie do strony internetowej, na
której będzie można znaleźć więcej informacji na temat kibucu, jak i
warsztatów. Miejsca, w których proponujemy umieścić plakaty to:

Jak wspomniano w powyższym rozdziale, jednym z istotnych
elementów realizacji

projektu

jest

jego

promocja.

- punkty usługowe i gastronomiczne na osiedlu i w jego bliskim

Jeśli

sąsiedztwie (np. Klubokawiarnia Kicia Kocia, Klub Relax),

przeprowadzamy warsztaty dla mieszkańców, to należy do nich

- słupy informacyjne na osiedlu i w jego pobliżu

dotrzeć z informacją o możliwości udziału. Poniżej przedstawiamy

- wszystkie instytucje publiczne na terenie i w bezpośrednim

propozycje kanałów, które można wykorzystywać do komunikacji

sąsiedztwie Osiedla Ostrobramska (głównie szkoły i przedszkola)

z interesariuszami tego projektu, czyli potencjalnymi uczestnikami

Świadomie nie rekomendujemy umieszczania plakatów na każdej

warsztatów. Kanały są wymienione w kolejności uwzględniającej

klatce schodowej bloków na osiedlu, ponieważ oczekiwana

priorytety komunikacyjne wypracowane na podstawie mapy

frekwencja na warsztatach to maksymalnie 20 osób. Chcemy

interesariuszy.
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dotrzeć do mieszkańców najbardziej zaangażowanych, którzy na

Fanpage

na

Facebooku/strona

internetowa

instytucji

plakaty.

Będzie to miejsce, w którym będą umieszczane bieżące informacje

Mailing

dotyczące warsztatów i całego procesu upamiętniania kibucu.

Mail z informacjami o planie działań i zaproszeniem do wzięcia

Jednocześnie będzie to miejsce, w którym zainteresowani będą

mogli wymienić się opiniami oraz skontaktować się z liderem

organizującej warsztaty

pewno dotrą w miejsca wspomniane powyżej, w których znajdą się

projektu (tutaj umieścimy również jego dane kontaktowe)

udziału w warsztatach.

Dodatkowo z fanpage’a można udostępniać informacje w mediach

Mail skierowany do osób/organizacji, które upubliczniają adresy

społecznościowych na lokalnych grupach i pisać do lokalnych

mailowe, czyli: Stowarzyszenie Anskiego, warszawskie organizacje

fanpage’ów, by udostępniły informację o naszych działaniach. Osoby

żydowskie, liderzy izraelskich ruchów młodzieżowych, samorząd

śledzące powyższe strony na pewno są zainteresowane lokalnymi

Osiedla Grochów, szkoły, Kooperatywa Grochowska, instytucje

sprawami osiedla.

zajmujące się pamięcią kultury żydowskiej, urzędnicy i burmistrz

Przykładowe fanpage’e: Grochów Praga Południe, Ulica Grochowska,

dzielnicy Praga Południe

Lokalne Media Papierowe

Rondo Wiatraczna, SM Ostrobramska, Urząd Dzielnicy Praga-

Przygotowanie grafiki i rozesłanie ich do lokalnych redakcji

Przykładowe grupy: Nasza Praga Południe, Gocław, Grochów, Nasz

Południe m.st. Warszawy

Grochów, Praga Południe (Grochów, Gocław, Saska Kępa, Kamionek,

najpóźniej miesiąc przed warsztatami (np. DZIELNICA.pragapld,

Gocławek), Osiedle “Ostrobramska - Trzy Wieże”

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska) z prośbą
o umieszczenie w najbliższym wydaniu
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8. Podsumowanie

opisujemy także historię Osiedla Ostrobramska oraz aktywność

Stowarzyszenia An-skiego, które podejmowało już działania
edukacyjne związane z pamięcią o kibucu.

Praca nad tematem upamiętnienia kibucu Grochów w świadomości
mieszkańców i przestrzeni Osiedla Ostrobramska w Warszawie
była dla naszego zespołu bardzo ciekawym doświadczeniem.

Kolejnym krokiem dla naszej analizy były wizyty studyjne

Punktem wyjścia dla naszej pracy była analiza dostępnych

zidentyfikowanymi uprzednio liderami. W trakcie wizji lokalnych

na osiedlu, obserwacja jego mieszkańców oraz wywiady ze
na Osiedlu Ostrobramska naszą uwagę zwróciła ogromna ilość

informacji o życiu przedwojennej społeczności kibucu, która

zieleni pielęgnowanej przez spółdzielnię i mieszkańców. Choć

pozwoliła nam zapoznać się z historią, o której dziś pamiętają

teren dawnych pól i zabudowań gospodarskich wypełniony jest

nieliczni. Życie przedwojennego kibucu wypełnione było ciężką

teraz licznymi blokami mieszkalnymi i obiektami przemysłowo-

pracą, ale także młodością i radością – chaluce ucząc się rolnictwa

handlowymi, to nadal jest to bardzo zielona przestrzeń – tak jakby

i rzemiosła rozwijali się społecznie i kulturalnie, a także bawili

duch kibucu przetrwał przez lata zapomnienia właśnie w otaczającej

podczas organizowanych w kibucu świąt. Być może – oprócz innych

wieżowce roślinności. Częścią naszego opracowania stała się

historycznych czynników – właśnie ta „zwyczajność” sprawiła, że

analiza koncepcji urbanistycznej Osiedla Ostrobramska oraz zieleni

o kibucu zapomniano na wiele lat. W naszej opinii kibuc na Grochowie

w kontekście modernistycznego planowania. Wizyty studyjne i

zasługuje na upamiętnienie, gdyż pokazuje współczesnym

zrealizowane badania dały nam obraz osiedla zamieszkiwanego

zupełnie inne wymiar przedwojennej, wielokulturowej Warszawy.

przez aktywnych mieszkańców, którzy sami organizują wiele

Dla zrozumienia lokalnego kontekstu bardzo ważna jest także

znajomość powojennej historii tego miejsca. Dlatego w naszej pracy

oddolnych inicjatyw. Aktywność lokalnej społeczności wyrażona
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m.in. w działaniach na rzecz zieleni wydała nam się oczywistym

obecność na różnych etapach wypracowania pomysłów i realizacji

przed wojną.

pomysłów upamiętnień kibucu zgodnych z potrzebami lokalnej

projektów jest niezbędna. Ważnym elementem wypracowania

łącznikiem z ideami, które stanowiły podwalinę działalności kibucu

społeczności jest współpraca z mieszkańcami – w naszym
opracowaniu

W opinii większości badanych liderów na terenie Grochowa powinna

znalazła

się

dedykowana

takim

działaniom

koncepcja warsztatów dla mieszkańców. Zebrane zostały w

powstać „jakaś forma upamiętnienia kibucu.” Jednocześnie zebrane

niej przykłady niepomnikowych form upamiętnień, które mogą

w badaniach opinie wskazały, że upamiętnienie może powodować

stanowić inspirację do dyskusji między mieszkańcami. Potencjalni

niepokój, a nawet wrogość pewnej części współczesnych

realizatorzy pomysłów wypracowanych w trakcie warsztatów

mieszkańców osiedla. Te odmienne wnioski skłoniły nas do podjęcia

mogą także skorzystać z przygotowanego w naszym opracowaniu

decyzji o przygotowaniu dla potencjalnych realizatorów upamiętnień

poradnika projektowego, który wspiera proces przekształcenia

narzędzi, które pomogą wypracować formy upamiętnienia bazujące

pomysłu w projekt i podaje potencjalne źródła finansowania działań

na potrzebach mieszkańców. Takie podejście mogłoby zapewnić

upamiętniających kibuc. Dla realizatorów przygotowano także plan

bezpośrednie odniesienie historii kibucu do współczesnego życia

komunikacji, niezbędny w procesie zaangażowania mieszkańców

osiedla i zmniejszyć odczucie „obcości” czy narzucenia działań

oraz promowania rezultatów projektu lokalnie i na szerszą skalę.

upamiętniających.

Druga część naszej pracy skupiła się na takich zagadnieniach, jak

Praca nad projektem dotyczącym upamiętnienia kibucu Grochów

partycypacyjne oraz analiza interesariuszy upamiętnienia, których

temat. Działania upamiętniające przedwojenną przeszłość Osiedla

pokazała naszemu zespołowi, jak bardzo wielowymiarowy jest to

konieczne dla włączenia lokalnej społeczności projektowanie
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Ostrobramska wymagają od realizatorów dobrej znajomości
lokalnej historii i współczesnej przestrzeni tego miejsca, a także
zbudowania relacji z lokalną społecznością oraz izraelskimi

ruchami, które czują się spadkobiercami historii kibucu. Analiza

kontekstu pokazała, że włączenie współczesnych mieszkańców,
uświadomienie im co łączy ich z przedwojennymi mieszkańcami
Grochowa, mogłoby zapewnić kibucowi trwałe miejsce w lokalnej

tożsamości i wzmocnić pozytywny odbiór działań upamiętniających.
Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie będzie zachętą i
wsparciem dla osób i instytucji, które podzielą nasz entuzjazm dla
tego tematu i przystąpią do działań upamiętniających.
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9. O Autorkach

Nawojka Bauer
Studiowała

zarządzanie

ze

specjalizacją

marketingową. Obecnie pracuje w zawodzie

w branży piwnej, ale miasto to jedno z jej głównych
zainteresowań

Co było dla mnie najciekawsze?

Do tej pory dość rzadko bywałam w prawobrzeżnej
części

Warszawy,

wiedziałam

bardzo

a

o

Osiedlu

niewiele.

Ostrobramska

Dzięki

naszemu

projektowi odkryłam naprawdę przyjazne i przede
wszystkim bardzo zielone miejsce. Dodatkowo

Emilia Durka

Justyna Kozłowska,

Inżynier architekt krajobrazu z międzynarodowym

Socjolog z wykształcenia, zarządca nieruchomości

doświadczeniem. Ilustratorka i poliglotka.

Miejska wyspiarka. Fascynują mnie miasta,

a w szczególności działanie w nich poprzez

z zawodu – staram się ulepszać miasto budynek po
budynku.

placemaking, sztukę społecznościową i hortiterapię.

W naszym projekcie najciekawsze wydała mi się

interdyscyplinarna współpraca w grupie oraz

tysięcy innych osiedli tego typu w Polsce. Wiele osiedli

W naszym projekcie najbardziej podobała mi się
zgłębienie wiedzy na temat wcielonej utopii Kibucu
i codziennym życiu kibucników.

poznałam wyjątkową historię, której wcześniej nigdy
nie połączyłabym z tym miejscem.
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możliwość

przywrócenia

tożsamości

historycznej

osiedlu z wielkiej płyty, które bez niej podobne jest do
wielkopłytowych powstawało w tzw. „szczerym polu”,

a w przypadku osiedla Ostrobramska „pole” to miało

fascynującą polsko-żydowską historię i gdyby to było
moje osiedle, byłabym z niej dumna.

Natalia Madajczyk

Ewa Piwnicka

Małgorzata Waszczuk

Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im.

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki

Socjolożka, studiowała w Instytucie Stosowanych

Pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie zajmuje

kulturalnej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli,

w projekty z zakresu edukacji międzykulturowej,

Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów europejskich
w warszawskiej filii College of Europe w Natolinie.

się projektami interdyscyplinarnymi dotyczącymi
przekrojowych aspektów polityk miejskich.

W naszym projekcie najbardziej interesująca była
dla mnie sama historia przedwojennego kibicu na

Grochowie, dzięki której będąc turystką w stolicy
poznałam

zupełnie

„nieturystyczną”

Warszawę.

Po wizycie na osiedlu Ostrobramska z ciekawością
czytałam

wywiady

z

interesariuszami,

które

pozwoliły bliżej poznać osiedle i jego mieszkańców.

Mam ogromną nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
znajdzie się osoba bądź instytucja, która bazując na
naszej pracy zaangażuje się w upamiętnienie kibucu,

uwzględniając potrzeby współczesnych mieszkańców
osiedla.

i Regionalistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2016 roku pracuje jako specjalista ds. animacji

gdzie realizuje projekty na rzecz mieszkańców (m.in.

stworzenie i koordynacja miejsca spotkań Dmowskiego
11 w ramach Programu Modelowej Rewitalizacji Miast).
Co było dla mnie najciekawsze?

Proces jaki przeszłyśmy wspólnie gromadząc i tworząc
ostateczny projekt. Dzięki temu, że spotkało się kilka

osób zajmujących się na co dzień różnymi dziedzinami
powstało

komplementarne

i

wieloaspektowe

opracowanie, które służyć będzie osobom chcących

dalej zająć się tematem upamiętnienia kibucu.
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Nauk

Społecznych

Uniwersytetu

Warszawskiego

oraz na Univerza v Ljubljani. Od 2007 zaangażowana

obywatelskiej i dialogu polsko-żydowskiego. Od 2013
roku pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, gdzie odpowiada za programy edukacji
dorosłych.

Co było dla mnie najciekawsze w projekcie?
w

do

naszej

Interdyscypliarna współpraca

okolic,

grupie

w

projektowej

których

kiedyś

i

powrót

mieszkałam.
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11. Załączniki
1. Karta obserwacji i mapowanie behawioralne

2. Dyspozycje do wywiadów z liderami lokalnymi

3. Dyspozycje do wywiadu z liderem grup izraelskich
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Załącznik nr 1. Karta obserwacji i mapowanie bechawioralne
KARTA OBSERWACJI (nazwa i lokalizacja miejsca)

Ocena miejsca
KOMFORT I WIZERUNEK
Ogólna atrakcyjność – pierwsze wrażenie miejsca
Stan zieleni
Poczucie bezpieczeństwa
Czystość jakość utrzymania, zarządzanie miejscem
Wygoda miejsc do siedzenia (miejsca w słońcu, w cieniu)
wystraczająca ilość miejsc do siedzenia
Dominacja pojazdów i ograniczenie dostępności miejsca
Komentarze, notatki:

DOBRE
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3
3
3
3
3
3
3

ZŁE
4
4
4
4
4
4
4

DOSTĘPNOŚĆ I POŁĄCZENIA
Widoczność przestrzeni z dystansu
Sposób dotarcia do miejsca – szybki, łatwy, czy nie blokują go samochody
Łatwość dotarcia do miejsca przy pomocy komunikacji zbiorowej
Łatwość dotarcia do miejsca przy pomocy samochodu, roweru itp.
Czytelność, jasność informacji i oznakowania
Użyteczność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
Komentarze, notatki:

DOBRE
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3
3
3
3
3
3

ZŁE
4
4
4
4
4
4

FUNKCJE I DZIAŁANIA
Ogólna aktywność osób/ mieszkańców w miejscu
(spacerowanie, odpoczynek, czytanie, sporty itp.)
Łączenie się osób/ mieszkańców w grupy
Stopień wykorzystania miejsca – ogródki przyblokowe, kwietniki
Prawidłowe rozmieszczenie ścieżek, wejść, koszy, ławek
Komentarze, notatki:

DOBRE
1
2

3

ZŁE
4

2
2
2

3
3
3

4
4
4

2
2
2

3
3
3

WARTOŚĆ SPOŁECZNA
Wielkość tworzących się grup
Widoczna aktywność sąsiedzka
Widoczność różnych grup wiekowych
Komentarze, notatki:

1
1
1
DOBRE
1
1
1
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ZŁE

4
4
4

Szanse dla miejsca

MAPOWANIE BEHAWIORALNE
Lokalizacja:

Obserwator:

Data:
Godzina:
Aktywność/ sposób spędzania wolnego czasu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Razem
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Uwagi

powyżej 65

51-65

35-50

19-34

7-18

0-6

Wiek

Mężczyzna

Kobieta

Numer grupy

Płeć
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Załącznik nr 2. Dyspozycje do wywiadów z liderami lokalnymi
Dyspozycje do wywiadów swobodnych z liderami i liderkami lokalnymi działającymi na Osiedlu Ostrobramska
Pierwsza część wywiadu będzie dotyczyła przestrzeni Osiedla Ostrobramska, a w drugiej części chcemy zadać pytania dotyczące możliwości
upamiętnienia Kibucu Grochów, który się tu kiedyś znajdował.
• Czy mieszka Pan/Pani na terenie Osiedla? Jeśli tak, to od kiedy? Jeśli nie, to czy kiedyś Pan/Pani tam mieszkał/mieszkała?
• Jak miały Pan/Pani opisać osiedle używając 5 przymiotników, to byłoby to..
• Jak ocenia Pani/Pan jakość przestrzeni między blokami i przy ulicach prowadzących do osiedla?
• Jak ocenia Pani/Pan stan zieleni na osiedlu?
• Czy czegoś Pani/Pana zdaniem brakuje na osiedlu?
• Jak ogólnie ocenia Pani/Pan relacje sąsiedzkie na osiedlu? (Czy ludzie się znają? Czy wspólnie działają? Czy są konflikty? Jakie?)
•
Przygotowałyśmy mapę tego obszaru, oto ona (przedłożona podczas wywiadów w formacie A4).
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•
•
•
•
•
•
•

Jakie są według Pani/Pana najatrakcyjniejsze miejsca w zaznaczonym terenie? (do zaznaczenia na NIEBIESKO)
Jakie są według Pana/Pani najmniej atrakcyjne miejsca? (do zaznaczenia na RÓŻOWO)
Czy są tu jakieś miejsca, których ludzie unikają, uważają za niebezpieczne? (do zaznaczenia na ŻÓŁTO)
Do kogo należy ogrodzona działka koło Biedronki? jaka jest jej historia? Jak długo stoi pusta? Czy wie Pan/Pani jakie są plany z nią związane?
Co mówią o tym ludzie na osiedlu?
W jaki sposób są podejmowane decyzje dotyczące przestrzeni osiedla?
Czy mieszkańcy/mieszkanki mają wpływ na te decyzje?
Czy były jakieś zmiany/decyzje dotyczące przestrzeni osiedla, który wywołały dyskusje, konflikty? Jakie?

Przejdźmy do rozmowy o możliwości upamiętnienia kibucu Grochów, który powstał na tym terenie w 1919 roku.
• Czy według Pani/Pana ludzie mieszkający na osiedlu wiedzą o tym, że znajdował się tu kibuc?
• Skąd ludzie mogą czerpać wiedzę o tej historii? (tu można dopytać czy słyszeli o stow. An-skiego)
• Dla kogo oprócz mieszkańców samego osiedla ta historia może być Pani/Pana zdaniem ciekawa?
• Czy inicjatywy związane z lokalną historią Grochowa cieszą się popularnością na osiedlu i w okolicy? Jakie inicjatywy do tej pory były
podejmowane? (a jeśli nie były – jak Pan/Pani myśli – dlaczego?)
• Czy słyszała Pani/słyszał Pan o jakiejś próbie upamiętnienia kibucu?
• Czy Pani/Pana zdaniem warto byłoby upamiętnić kibuc? W jaki sposób?
• Kto powinien zająć się sprawą upamiętnia – jaka osoba/organizacja powinna to zainicjować? Kogo powinno się włączyć? Do kogo warto się
odezwać, żeby to omówić?
• Jak Pani zdaniem mieszkańcy i mieszkanki zareagowaliby na jakąś próbę widocznego upamiętnienia kibucu?
• Czy próba upamiętnienia mogłaby wzbudzić protesty? Czyje? Z czego wynikające?
• Czy na osiedle przyjeżdżały kiedyś lub przyjeżdżają wycieczki z Izraela? Czy je Pan widział/Pani widziała? W jaki sposób te osoby spędzają
czas podczas wizyty na osiedlu? Czy coś o nich jeszcze Pani słyszała/Pan słyszał?
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Przygotowałyśmy karteczki z różnymi typami upamiętnień. Proszę na nie spojrzeć i ułożyć w taki sposób, żeby na górze były te, które najlepiej
sprawdziłyby się na Osiedlu Ostrobramska, a na dole – te, które najgorzej by się tu sprawdziły. Na pustych karteczkach może Pan/Pani dopisać
inne pomysły (+ dopytać: Dlaczego te trzy wydają się najlepsze? A dlaczego te trzy najgorsze? + poprosić o możliwość sfotografowania tej
kolejności)

WIZUALNE OZNACZENIE OBSZARU KIBUCU NA POZIOMIE CHODNIKÓW/TRAWNIKÓW
CYKLICZNE WYDARZENIE
MURAL
TABLICE Z INFORMACJAMI
WYSTAWA ZDJĘĆ W PRZESTRZENI OSIEDLA
ZASADZENIE DRZEW LUB INNYCH ROŚLIN, KTÓRE BYŁY W KIBUCU
POMNIK
OGRÓD SPOŁECZNOŚCIOWY

Spójrzmy jeszcze raz na mapę tego terenu
Gdzie Pani zdaniem najlepiej byłoby umieścić takie upamiętnienie? (zaznaczyć na ŻÓŁTO)
A gdzie na pewno nie powinno się go umieszczać? (zaznaczyć na RÓŻOWO)?
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Załącznik nr 2. Dyspozycje do wywiadu swobodnego z liderem z Izraela
Pierwsza część wywiadu będzie dotyczyła współczesnej przestrzeni tego miejsca, gdzie znajdował się Kibuc Grochów, a w drugiej części
chciałąbym zadać pytania dotyczące możliwości upamiętnienia kibucu.
•
•
•
•
•
•

Kiedy pierwszy raz byłeś na terenie Osiedla? Ile razy tam byłeś? Kiedy byłeś tam ostatnio?
Jak z Twojej perspektywy to miejsce wygląda współcześnie?
Czy na osiedle przyjeżdżały kiedyś lub przyjeżdżają wycieczki z Izraela?
W jaki sposób te osoby spędzają czas podczas wizyty na osiedlu?
Czy według Ciebie ludzie mieszkający na osiedlu wiedzą o tym, że znajdował się tu kibuc?
Jak ludzie z Osiedla reagowali na Wasz przyjazd?

•
•
•
•

Czy słyszałeś o jakiejś próbie upamiętnienia kibucu?
Czy inne kibuce były upamiętniane? W jaki sposób?
Czy Twoim zdaniem warto byłoby upamiętnić kibuc? W jaki sposób?
Kto powinien zająć się sprawą upamiętnia – jaka osoba/organizacja powinna to zainicjować? Kogo powinno się włączyć? Do kogo warto się odezwać, żeby to

Przejdźmy do rozmowy o możliwości upamiętnienia kibucu Grochów

omówić?

Będę teraz czytać kolejno różne typy upamiętnień i chciałabym, żebyś każde z nich komentował pod kątem tego czy Twoim zdaniem sprawdziłyby się do upamiętnienia kibucu Grochów:
• Pomnik
• Wizualne oznaczenie przestrzeni kibucu na poziomie chodników/trawników
• Cykliczne wydarzenie
• Murale
• Tablice z informacjami
• Wystawa zdjęć w przestrzeni osiedla
• Zasadzenie drzew lub innych roślin, które były w kibucu
• (i dopytać: Czy możliwe byłoby wspólne sadzenie drzew przez Polaków i Izraelczyków? Czy można byłoby to połączyć ze świętem Tu Bi Szwat?)
• Ogród społecznościowy
• Gdzie Twoim zdaniem najlepiej byłoby umieścić takie upamiętnienie? Gdzie na pewno nie powinno się go umieszczać?
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