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Przewodnik, który trzymacie w  ręku jest zwieńczeniem projek-

tu NOWY DOM realizowanego w  Dzielnicowym Domu Kultury 

„Węglin” w  2014 roku. Przez ten czas, wspólnie z  mieszkańcami 

i  zaproszonymi artystami, zastanawialiśmy się nad architektu-

rą naszej części Lublina, nad jej przeszłością i  teraźniejszością. 

Zagłębialiśmy się w  domowe archiwa, słuchaliśmy historii po-

wstawania domów i  ulic. Jednocześnie z  zaproszonymi gośćmi 

chodziliśmy po dzielnicy, oglądaliśmy architekturę, staraliśmy 

się prześledzić zmiany, jakie następowały w  stylistyce mieszka-

niowej od końca lat 50. XX wieku, od kiedy Węglin został włączo-

ny w  obręb miasta. Sprawdzaliśmy, gdzie architektoniczna wizja 

spotyka osobiste pomysły właścicieli, jaki mieli oni wpływ na za-

projektowanie własnego domu i ile w ich projekcie jest osobistych  

wątków. Chcieliśmy też spojrzeć na wszystko z  góry – z  perspek-

tywy, zastanowić się nad funkcją każdego z domów, płotów, ogro-

dów w siatce ulic – nad wyglądem całej dzielnicy, a szczególnie jej 

części wspólnych. W związku z tym zaprosiliśmy artystów, którzy 

swoimi projektami weszli w strukturę dzielnicy – pamiętając o jej 

przestrzeni, ale również biorąc pod uwagę ludzi, którzy tu miesz-

kają i  tę przestrzeń współtworzą. NOWY DOM okazał się zacząt-

kiem, ziarnem, które plon dawać będzie jeszcze przez jakiś czas. Ta 

książka jest podsumowaniem pewnego etapu, ale też pokazaniem 

możliwości i  potencjału, który tkwi w  dzielnicy, jakich wiele na 

obrzeżach polskich miast.

NOWY DOM to projekt o tożsamości dzielnicy, o jej powstawaniu 

i osobistych historiach z tym związanych. Na ponad pół roku Wę-

glin stał się miejscem dyskusji na temat miasta i  jego pogranicza, 

spotkania z przyrodą, przestrzenią publiczną i prywatną. Czas ten 

okazał się źródłem wielu odkryć – związanych z historią, ale i  te-

raźniejszością. Poznaliśmy swoich sąsiadów, wysłuchaliśmy ich 

opowieści, trafiliśmy na strychy i  do ogrodów, spacerowaliśmy 

zbierając kwiaty czarnego bzu i pokrzywę. Eksplorowaliśmy dziel-

Dziennik Lubelski, 8 czerwca 1932



nicę wszystkimi zmysłami. Z  tych spotkań, spacerów, ruchu zro-

dził się przewodnik, który jest jednocześnie kalendarzem. Na sty-

ku miasta i przyrody łatwiej dostrzec, że jednak wszystko zamyka 

się w jej cyklu, dlatego podział na miesiące wydał nam się natural-

ny. Jest czas wycieczek, czas odpoczynku i czas na spotkanie przy 

ciepłym kominku z historiami z przeszłości. Wszystko to ma swoje 

odzwierciedlenie w książce i na mapie, które trzymacie w ręku. Nie 

jest to w żadnym wypadku kompendium wiedzy o dzielnicy, jest 

to raczej propozycja dla każdego z  nas, gdzie i  jak szukać tego, co 

nieoczywiste, niewidoczne na pierwszy rzut oka, a na pewno cie-

kawe. Zapraszamy na spacer z nami...

Ludomir Franczak, kurator projektu

The guide you are holding crowns the NEW HOUSE project imple-

mented by the Węglin Art and Community Centre in 2014. During 

that time, together with residents and invited artists, we were thin-

king about the architecture in our part of Lublin, about its past and 

present condition. We explored home archives, listened to the sto-

ries of the origin of houses and streets. At the same time, together 

with our guests, we were walking around the quarter, watching its 

architecture, trying to trace changes in the residential style since 

late 50s of the 20th century, when Węglin was incorporated into 

the city area. We were analysing where the architectural vision 

meets individual ideas of the owners, what influence they had on 

designing their own home, and how many personal plots are ac-

tually present in the design. We also wanted to look at everything 

from above, from a perspective, to think about the function of each 

house, fence, garden in the network of streets; to think about the 

appearance of the entire quarter, and especially its common parts. 

Therefore, we invited artists who entered the structure of the qu-

arter with their projects, taking into consideration not only the 

space, but also people living here and co-creating it. NEW HOUSE 

appeared to be the precursor, the grain which will provide yield 

for the time yet to come. This book summarises certain phase, but 

also presents the possibilities and potential hidden in a quarter like 

many others on the outskirts of Polish cities. 

NEW HOUSE is a project regarding identity of the quarter, its 

origins and personal stories related with it. For over half a year 

Węglin became a place of discourse about the city and its borders, 

of meeting with nature, with public and private space. This time 

became a source of many discoveries related to the past, but also 

to the present. We got to know our neighbours, listened to their 

stories, we went to attics and gardens, we took walks picking elder 

blossom and nettles. We explored the quarter will all senses. The-

se meetings, walks, movement resulted in a guide, which is also a 

calendar at the junction of the city and nature it is easier to notice 

that everything is enclosed in the nature’s cycle, so division into 

months seemed natural to us. There is time for excursions, time 

for rest and time for a meeting with stories from the past told by 

a warm fireplace. All this is reflected in the book and on the map 

you are holding. It is by no means a compendium of facts about the 

quarter, it is rather a suggestion for each of us as to where and how 

look for that which is not obvious, invisible at the first glance, but 

undoubtedly very interesting. Come with us for a walk...

Ludomir Franczak, the project curator

Zdjęcie z arch. rodzinnego Adama Tomanka
Photography from the family archives of Adam Tomanek



Lata/Years Miesiące/Months

Pochyła czcionka oznacza lata przestępne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2013 2041 2069 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6

2014 2042 2070 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0

2015 2043 2071 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

2016 2044 2072 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3

2017 2045 2073 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4

2018 2046 2074 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5

2019 2047 2075 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6

2020 2048 2076 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

2021 2049 2077 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

2022 2050 2078 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3

2023 2051 2079 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4

2024 2052 2080 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6

2025 2053 2081 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0

2026 2054 2082 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

2027 2055 2083 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

2028 2056 2084 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4

2029 2057 2085 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5

2030 2058 2086 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6

2031 2059 2087 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0

2032 2060 2088 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

2033 2061 2089 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3

2034 2062 2090 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4

2035 2063 2091 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5

2036 2064 2092 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0

2037 2065 2093 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

2038 2066 2094 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

2039 2067 2095 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3

2040 2068 2096 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5

Pochyła czcionka oznacza lata przestępne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dni tygodnia/Week days

Poniedziałek/Monday 1 8 15 22 29 36

Wtorek/Tuesday 2 9 16 23 30 37

Środa/Wensday 3 10 17 24 31

Czwartek/Thursday 4 11 18 25 32

Piątek/Friday 5 12 19 26 33

Sobota/Saturday 6 13 20 27 34

Niedziela/Sunday 7 14 21 28 35

OPIS:

1. W  tabeli Lata – Miesiące szukaj cyfry 

na przecięciu roku i  miesiąca wybranej 

daty.

2. Do odszukanej cyfry dodaj dzień  

miesiąca otrzymując kod.

3. W  tabeli Dni tygodnia szukaj kodu 

wskazującego dzień tygodnia.

PRZYKŁAD :

2014/I  ––>  2

2 + 31  ––>  33

33  ––>  Piątek

DESCRIPTION:

1. In the Years – Months table look for the 

numbers at the crossing of the year and 

month of a given date.

2. To the number obtained add the day of 

the month, to receive a code.

3. In the Days table look for the code indi-

cating a day of the week.

EXAMPLE :

2014/I  ––>  2

2 + 31  ––>  33

33  ––>  Friday

Znalezione w ten sposób dni tygodnia ręcznie nanieś na poszcze-

gólne plansze miesięcy w przewodniku.

Mark the obtained days of the week on different month tables in 

the guide.



STYCZEŃ / JANUARY

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Wszystkie zdjęcia w rozdziale Styczeń pochodzą z archiwum rodzinnego Ewy Hulley
All the photographs from the January chapter are from the family archives of Ewa Hulley



Węglin powstał w 1864 roku poprzez wydzielenie z Rur Jezuickich 

folwarku, który w  dzierżawę otrzymała Bronisława Węglińska. 

Wybudowała otoczony parkiem dwór wraz z zabudowaniami go-

spodarczymi. W ich skład wchodziły piece wapienne oraz cegiel-

nia. Dwór zbudowano na planie prostokąta. Wejście znajdowało się 

w części centralnej dłuższego boku i poprzedzone było schodami. 

Całość zdobił neorenesansowy portyk z  balkonem. Poza dworem 

w skład zabudowań wchodził spichlerz o klasycyzującej dekoracji. 

Obok niego mieściła się parterowa obora. Zabudowę gospodarczą 

uzupełniała stajnia usytuowana w pobliżu szosy.

W 1907 roku 200 hektarów majątku wraz z zabudowaniami odku-

pił Zygmunt Sobieszczański herbu Piorun. W cztery lata później 

ożenił się z Marią, aktorką Teatru Małego w Warszawie. Odtąd So-

bieszczańscy wspólnie zarządzali majątkiem, który stał się jednym 

z  ważniejszych w  okolicy. Jego gospodarze czynnie brali udział 

w życiu Lublina współfundując między innymi Teatr im. Juliusza 

Osterwy i Dom Żołnierza. Sobieszczańscy rozwinęli ogrodnictwo, 

szklarnie, szparagarnie, sadownictwo, drobiarstwo i  produkcję 

amerykańskiego tytoniu wysokiej klasy. Gospodarstwo przynosiło 

ogromne dochody, w tym również z uwagi na sąsiedztwo. Majątek 

znajdował się w pobliżu koszar 8 Pułku Piechoty Legionów. Maria 

Sobieszczańska miała podpisany kontrakt z  Pułkiem na sprzedaż 

świeżych jarzyn i owoców. Była też matką chrzestną Pułku. W la-

tach 20. wprowadziła uprawę tytoniu amerykańskiego wysokiej 

klasy. 

Maria i Zygmunt Sobieszczańscy, 1918 r.



Dwór, widok frontu z samochodem Skoda, 1933 r.
Estate, front view with a Skoda car, 1933.

Rodzina Sobieszczańskich i Jeske przed dworem, maj 1943 r. 
Sobieszczański family and Jeske in front of the mansion, May 1943.



Marylka Jeske – siostrzenica Marii Sobieszczańskiej w bawialni, 1932 r.
Marylka Jeske – Maria Sobieszczańska’s niece in the lounge, 1932.

W  1939 roku Węglin był kwitnącym majątkiem, prowadzonym 

nowocześnie i  fachowo.  Zygmunt piastował funkcję Prezesa 

Związku Ziemian na Lubelszczyznę. 16 września na Węglinie po-

jawili się Niemcy, którzy zajęli część dworu i kwaterowali w nim 

do 1940 roku. Przez całą wojnę rodzina Sobieszczańskich przyj-

mowała krewnych i  znajomych udzielając im schronienia. Dwu-

krotnie dwór był rabowany. W 1944 roku Armia Czerwona zajęła 

większość gospodarstwa, które w końcu zostało znacjonalizowane, 

a  Sobieszczańscy przesiedleni do mieszkania komunalnego w  Lu-

blinie. Węglin w chwili przejęcia na cele reformy rolnej miał 199,59 

ha ogólnego obszaru ziemi klasy I  i  II. Park i sad stanowiły 9,4 ha. 

W parku znajdował się dwór otoczony starymi dębami i wiązami. 

Podwórze z zabudowaniami gospodarczymi stanowiło 2,5 ha. Było 

tam sześć czworaków, kuźnia, stajnie, szopa, chlewnie, spichlerz, 

suszarnia tytoniu, kurnik, 35 szklarni zniszczonych przez wojsko 

radzieckie, zniszczony inkubator. W 1945 roku przekazano admini-

strowanie majątkiem Państwowym Zakładom Higieny w Lublinie.

Węglin was established in 1864 as a result of separating a farm 

from Rury Jezuickie and leasing it to Bronisława Węglińska. She 

built a mansion with utility buildings, surrounded by a park. The 

outbuildings included lime kilns and a brick factory. The mansion 

was build as a rectangle, the entrance with a staircase was in the 

central part of the longer side. The building featured a Neo-Rena-

issance portico with a balcony. Apart form the mansion, the infra-

structure included a granary with Classical decoration. Next to it, 

there was a cowshed, and a stable situated near the road completed 

the set of farm buildings.

In 1907, 494 acres of the property and the buildings were bought 

by Zygmunt Sobieszczański of the Thunderbolt coat of arms, who 



Dożynki na Węglinie, 1924 r.
Harvest festival in Węglin, 1924.

Majątek Węglin – gospodarstwo, 1920 r.
Węglin estate – a farm, 1920.

Węglin, 1928 r.

Tył dworu, oranżeria
Back of the mansion, orangerie



four years later married Maria, an actress at the Mały Theatre in 

Warsaw Ever since then, the Sobieszczański family managed the 

estate, which became one of the most prominent in the area, and 

its hosts actively participated in the life of Lublin, co-sponsoring 

e.g. Juliusz Osterwa Theatre and Soldier’s Centre. The Sobieszczań-

ski family developed horticulture: greenhouses, asparagus culti-

vation, arboriculture, poultry farming and production of high qu-

ality American tobacco. The farm generated considerable income, 

partially due to the neighbourhood. The estate was locate nearby 

the barracks of 8th Infantry Regiment. Maria Sobieszczańska had 

a contract with the Regiments for fresh vegetables and fruit sup-

ply. She was also the Regiment’s godmother. In the 20s, she started 

growing high quality American tobacco. 

In 1939, Węglin was a thriving, modern and professionally mana-

ged estate, and Zygmunt was a President of the Landowners As-

sociation in the Lubelskie region. On September 16th, Germans 

came to Węglin and took over part of the mansion, where they 

stayed until 1940. Throughout the war, the Sobieszczański family 

received relatives and friends, offering them shelter. The mansion 

was plundered twice. Eventually, in 1944 the Soviet Army took 

over most of the farm, which was later nationalised, and the So-

bieszczański family were moved to a public housing in Lublin. At 

the moment of nationalisation due to agricultural reform, Węglin 

covered ca. 493 acres of class I and II soil. The park and orchard co-

vered 23 acres. In the park, there was a mansion surrounded by old 

oak and elm trees. The yard and farm buildings covered 6 acres. 

There were six labourer quarters, a forge, stables, shed, pig houses, 

a granary, tobacco drying unit, poultry house, 35 greenhouses de-

stroyed by the Soviet Army, a demolished incubator. In 1945, ad-

ministration of the estate was taken over by the National Hygiene 

Institute in Lublin.

Pismo dotyczące przejęcia majątku wraz z dworem na rzecz  
Skarbu Państwa, październik 1944 r.

Document declaring acquisition of the estate and the mansion 
by the State Treasury, October 1944.



LUTY / FEBRUARY
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Park dworski.
Mansion’s Park.



Przed chlewnią, Węglin, lata 50., fot. arch. Ewy Napory
In front of the pig house, Węglin, 50s, photo from the archives of Ewa Napora

Po wojnie dwór wraz z zabudowaniami niszczał powoli. Pojawia-

li się w  nim kolejni lokatorzy, którzy nie czuli się związani w  ża-

den sposób z  poprzednimi właścicielami. W  latach 60. mieszkali 

tam Cyganie zakwaterowani przez władze, które nie tolerowały 

ich wędrownego trybu życia. Park stał się miejscem spotkań przy 

ognisku, śpiewów i  tańców. Wkrótce jednak Cyganie wyjechali, 

a na ich miejsce przyszli następni lokatorzy. W okolicy (rejon obec-

nej ulicy Wertera) pozostały drewniane zabudowania gospodar-

cze mieszkańców, którzy dotąd pracowali w dworze. Znaleźli oni 

wkrótce zatrudnienie w  Państwowym Gospodarstwie Rolnym, 

którego centrala znajdowała się w  Jastkowie. Po drugiej stronie 

ulicy Kraśnickiej wybudowano ogromną, drewnianą chlewnię, 

w okolicy uprawiano chmiel i zboża, w dworskiej stajni nadal trzy-

mano konie. Węglin był miejscem odległym od zgiełku miasta,  

a  ul. Kraśnicka wąską jezdnią prowadzącą w  kierunku Kraśnika 

i Rzeszowa.

 Węglin to była osada. Do Lublina to już cała wyprawa 
była, jak kiedyś nie kursowały autobusy, tylko wozem się jeździło 
czy piechotą szło. Nie było nazwy ulicy. Był Węglin. Dopiero póź-
niej w latach 70., jak zaczęły powstawać nowe domy, zaczęli drogę 
porządniej robić, nie ścieżynkę, tylko wyjeżdżoną drogę, żeby były 
dojazdy do nowych zabudowań.
 Za barakami była stadnina koni.
 Tutaj jak kościół była chmielarnia.
 Najważniejszy na Węglinie był kowal, bo tam się skupia-
ło całe życie towarzyskie, w tej kuźni właśnie. Przed dworkiem 
z pięćdziesiąt metrów w stronę Kraśnickiej była kuźnia, był malut-
ki lasek, chaszcze i szło się właśnie do dworu. 
 Tu gdzie Tesco to była tuczarnia, tutaj gdzie OBI, i tam też 
były budynki, mieszkali ludzie, którzy tam pracowali.
 Cała droga do Konopnicy to była piękna aleja obsadzona 
drzewami. Kościół był w Konopnicy. Należeliśmy do Konopnicy, 



Okolice ul. Wertera, Węglin, lata 50., fot. arch. Tadeusza Kucharzyka
Werter Street  area, Węglin, 50s, photo from the archives of Tadeusz Kucharzyk

Okolice ul. Wertera, Węglin, lata 50., fot. arch. Tadeusza Kucharzyka
Werter Street  area, Węglin, 50s, photo from the archives of Tadeusz Kucharzyk

nie tutaj na Kraśnickiej do ojców. W lecie się szło. Pięknie było. 
Później przyszło nowe, powycinali wszystko. Jeszcze jak tuczarnia 
działała to były drzewa, a później, jak zaczęli wszystko nowelizo-
wać, to je powycinano i już jest, jak jest.
 W okresie jak ja pamiętam to ten dwór nie był zniszczo-
ny tak bardzo. Pamiętam piękne podłogi, piękne posadzki. Tam 
mieszkały koleżanki. Później jak zamieszkali Cyganie to wszystko 
bardzo szybko podupadło. Oni tam palili ogniska, różne rzeczy 
i naprawdę w tym okresie strasznie zniszczyli ten dwór. To były 
lata 60. Nie mieszkali w taborach tylko już mieszkali w pałacu. 
W tym okresie, lata 60., w parku były organizowane obozy har-
cerskie dla dzieciaków, przyjeżdżali z hufca z Lublina, były namio-
ty, dawaliśmy występy. Takie życie towarzyskie, że tak powiem, 
dla dzieciaków. Panowie raczej urzędowali albo u mojego taty 
w chmielarni, w suszarni tak zwanej, albo u pana Bickiego  
w kuźni.

Ewa Napora

 Na ulicy Rzemieślniczej w latach 1957-1967 stały wielkie 
sterty, chyba siedem stert, ze zbożem. Ci tutaj co w PGR-ze praco-
wali to młócili ciągnikiem i maszyną.
 W pięćdziesiątym siódmym roku leżało wszystko odło-
giem. PGR istniał z tej strony jak jest Roztocze. Tam był chmiel 
jeszcze, tuczarnia świń, osiem chlewni. Ludzie, którzy tu mieszkali, 
pracowali w PGR-ze lub w tuczarni albo piechotą latali do miasta. 
Wielkim wydarzeniem dziejowym było w pięćdziesiątym siódmym 
roku puszczenie autobusu „dziesiątki”. Bum mieszkaniowy nastąpił 
w szcześdziesiątym siódmym, ósmym roku. Nie było wtedy wodo-
ciągu. Był jeden sklep na Konstantynowie. 

Tadeusz Kucharzyk



W 1957  roku Węglin został włączony w  obręb Lublina. Nową 

dzielnicę połączono z  centrum „dziesiątką”, która kursowała raz 

na 30 min. W okolicy dworu otwarto kiosk spożywczy, a ul. Wer-

tera powoli zaczęła zabudowywać się murowanymi domami. 

Pierwszą spółdzielnią, jaka zaczęła działać na tym terenie, była 

Spółdzielnia Nauczycielska, która potem oddała pozwolenia na 

budowę Zrzeszeniu Świt. Koniec lat 60. i  lata 70. to szybki roz-

wój dzielnicy. Domami zabudowano okolice ulic Aksini, Ditty, 

Guliwera. Najpierw powstawały budynki dwurodzinne, potem  

rozpoczęto budowę domów jednorodzinnych.

Aby dostać swój dom w dzielnicy Węglin należało wpłacić 50 tys. 

złotych. Następnie Spółdzielnia brała pożyczkę na kolejne 120 tys., 

podciągała wodę, prąd i budowała dom, oddając go w stanie suro-

wym nowym właścicielom. W  późniejszym okresie przekazywa-

no już tylko uzbrojony teren, a  do każdego z  właścicieli należało 

znalezienie ekipy budowlanej oraz materiałów. Wszystkie domy 

budowane były na podstawie wzorcowego projektu, ewentualne 

modyfikacje dozwolone były jedynie za zgodą Urzędu Miasta. Nie-

którym udawało się takie zgody uzyskać, inni nigdy się o nie nie 

starali i przebudowywali domy na własną rękę. W chwili obecnej 

niewiele jest budynków, które przypominają swoją bryłą pierwot-

ne założenia.

Pod koniec lat 80. na Węglinie pojawił się też kościół p.w. Św. Ur-

szuli Ledóchowskiej. Świątynia stanęła niedaleko dworu i została 

poświęcona 7 czerwca 1989 roku. W  obrębie parafii znajduje się 

zabytkowy spichlerz, który należał przed wojną do zabudowań 

gospodarczych dworu. Został on niedawno poddany renowacji 

i obecnie funkcjonuje jako miejsce spotkań.

Sam dwór przeszedł w  latach 90. w  ręce prywatne, a  następnie 

uległ pożarowi. Obecnie jest odbudowywany.

Pętla autobusowa, Węglin, lata 60., fot. arch. Tadeusza Kucharzyka
Bus terminus, Węglin, 60s, photo from the archives of Tadeusz Kucharzyk

Drewniane zabudowania ul. Wertera, Węglin, lata 60., fot. arch. Ewy Napory
Wooden buildings at Werter Street, Węglin, 60s, photo from the archives of 
Ewa Napora



Okolice ul. Ditty, Węglin, lata 70., fot. arch. Kazimiery Boruch
Werter Street area, Węglin, 70s, photo from the archives of Kazimiera Boruch

After the war, the mansion and the farm buildings were slowly 

deteriorating. It hosted different tenants, who never felt any con-

nection with former owners. In the 60s, it was a home for Gypsies, 

located there by the authorities which did not tolerate their no-

madic lifestyle. The park became a place of meetings by the fire, 

singing and dancing. However, the Gypsies soon left, and next 

tenants took their place. In the area (nearby today’s Werter Street), 

there were still wooden farm houses of former estate workers. 

They soon found employment in a State Agricultural Farm with 

main offices in Jastków. On the other side of Kraśnicka Street a 

big, wooden pig house was built, hops and grains were cultivated 

in the area, horses were still kept in the estate stable. Węglin was 

far from the hustle of the city, and Kraśnicka Street  was a narrow 

road leading toward Kraśnik and Rzeszów.

In 1957, Węglin was incorporated into the Lublin area. Number 

ten bus, coming every half an hour, joined the new quarter with  

the town centre. A grocery shop was opened near the mansion, 

and brick houses slowly started to emerge at Werter Street. The 

first cooperative which started to operate in this area was Teach-

ers’ Cooperative, which shortly gave the building permits to Świt 

Association. Late 60s and the 70s  brought fast development of the 

neighbourhood. Houses were built in the area of Aksini, Ditty and 

Guliwera streets. Semi-detached houses appeared first, then de-

tached houses were built.

To receive own house in Węglin, one had to pay 50 thousand zlo-

tys. Then the cooperative took a loan for another 120 thousand, 

connected water and electricity, built a shell of a house, and gave 

it to new owners. Later, only the improved land was passed to new 

owners, and each of them had to find a construction team and or-

ganise building materials. All the houses were built according to 

the same design, any modifications were allowed only with per-

mission of the City Hall. Some people managed to obtain such per-

mits, others never applied, and restructured houses on their own. 

Presently there are few building whose shape resembles the orig-

inal design.

In late 80s, the St. Urszula Ledóchowska church was erected in 

Węglin. The church was located near the mansion, and was conse-

crated on June 7th 1989. In the parish there is a historical granary, 

which was a part of the estate before the war. Recently, it has been 

renovated, and presently it functions as a place of meetings.

The mansion in 90s became a private property, then was consumed 

in a fire. Presently, it is under reconstruction.



 Miałem szczęście mieszkać na Węglinie. Mieszkałem 
kiedyś na Wertera. Zamieszkałem tutaj w pięćdziesiątym siódmym 
roku, jak były trzy domy naprzeciwko tuczarni. Do szkoły podsta-
wowej chodziłem na Konstantynów, która się mieściła w domu 
Pani Wójtowiczowej. Pani Wójtowiczowa była kierowniczką tej 
szkoły. Tu jeszcze była gmina Konopnica, parafia Konopnica. Tu, 
gdzie obecnie jest ulica Wertera, to stało trzy domy. Nasz, Pani 
Karolewskiej, która z domu była Iwanicka, ojciec jej pracował 
u dziedzica Sobieszczańskiego na Węglinie, i sąsiedzi, tacy Pikul-
scy. Na tuczarni, dozorcą czy stróżem, trudno nazwać kim, był Pan 
Walkowiak, ten który jest wymieniany w książce Pani Ewy Hulley. 
Tu niedaleko mieszka jego wnuczka, bo synka miał Henia, ale ten 
Henio już też nie żyje kilka lat. 

Tadeusz Kucharzyk

 I was lucky to live in Węglin. I used to live at Wertera 
Street. I moved here in 1957, when the fattening house was three 
houses away. I went to primary school in Konstantynów, in the 
house of Mrs Wójtowiczowa. It was still Konopnica municipali-
ty, Konopnica parish. Here, at present-day Wertera Street, there 
were three houses.

Tadeusz Kucharzyk

 Węglin was a settlement. Going to  Lublin was a real jour-
ney, when there was no bus, but you had to go by wagon, or walk. 
Streets had no names. There was Węglin, that’s all. Only later, in 
1970s, when new houses were built, a real road was made, not a 
path, but a driving road, to ensure access to the new buildings.
 Behind the barracks was a stud farm.
 In place of this church, there was a hops field.
 In Węglin blacksmith was very important, because the 
whole social life was centred there, in the forge. In front of the 
mansion, some fifty meters toward Kraśnicka, there was a forge, 
a small forest, thickets, and the path to the mansion. 
 Instead of Tesco, there was a fattening house, in place of 
OBI, and also there, there were buildings, home of the people who 
worked there.
 The entire road to Konopnica was a beautiful alley with 
trees on both sides. The church was in Konopnica. We belonged to 
Konopnica parish, not here, to the friars at Kraśnicka. In summer 
you walked. It was beautiful. Then the new came, they cut out ev-
erything. When the fattening house was still working, there were 
trees, but when they started modifying everything, the trees were 
cut out, and it stayed that way.
    At the time I can remember, this mansion was not destroyed 
so much. I remember beautiful floors. My friends lived there. 
Later, when Gypsies moved in, it all degenerated very quickly. 
They burnt fires there, different things, and they really destroyed 
the mansion in that period. It was in the 60s. They did not live 
in camps, but in the palace. At that time, in the 60s, scout camps 
were organised in the park for kids, they came from Lublin, there 
were tents, we performed. A kind of social life, so speak, for 
children. Men rather spent time at my father’s, in the hops field, in 
so-called drying chamber, or at Mr Bicki’s forge.

Ewa Napora
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Wszystkie zdjęcia w rozdziale Marzec pochodzą z archiwum rodzinnego Adama Tomanka
All the photographs from the March chapter are from the family archives of Adam Tomanek



Ulica Wertera w latach 60. Nie było żadnej ulicy, tylko chaszcze 
i ścieżka. Dojście do Wertera było od Kraśnickiej. Tędy się nosiło 
wodę, pamiętam jako dziecko. Tutaj jak kościół była chmielarnia. 
Mój tata, Józef Karolewski, był chmielarzem. To był PGR, pod-
legał pod Jastków. Suszarnia, plantacja chmielu i ferma kur były 
w ogrodzie przyparkowym. Za chmielarnią była tzw. część gospo-
darcza. Tam stały traktory, wozy, tata i wozem jeździł. Mój stary 
dom na Wertera był drewniany. Rodzice kupili działkę od miasta. 
Najpierw był barak drewniany, a później pobudowali drewniany 
domek, pokój z kuchnią. Później nam zabrali część działek. Domy 
na Judyma stoją już na nich. Później zlikwidowali ten PGR i tata 
poszedł do pracy w Spółdzielni Pracy Oszczędność. Na Wertera, 
na początku, mieszkaliśmy tylko my. Później sprowadzili się sąsie-
dzi. Pobudowali dom murowany, sąsiadka z dwoma córeczkami. 
Później już inni pokupowali działki. Ale to były pola. Nic nie było. 
Prowadziła tylko ścieżeczka. Węglin to się wydawał tak daleko. 
Nie było bruku, tylko normalna droga. Chodziliśmy do szkoły jako 
dzieci najpierw naprzeciwko szpitala. Tam jest taki drewniany, 
zielony budyneczek. Tam Pani Wójtowiczowa miała szkołę i były 
dwie klasy. Tam był właśnie początek edukacji, a później, co dwa 
lata, administracyjnie, zmieniali nam szkoły. Najpierw chodzi-
liśmy, tzn. dzieciaki z Węglina, do szkoły numer 29, dwa lata, to 
trzecia, czwarta klasa, a później przerzucili nas do 6. na Traugutta, 

piąta, szósta i później znowu do 35. szkoły naprzeciwko Leclerca, 
siódma, ósma klasa. Później już drogi się rozchodziły, szkoła śred-
nia, więc każdy gdzieś tam po swojemu. Ja wylądowałam w techni-
kum kolejowym, bo mi się mundury podobały.

Ewa Napora

 Mieszkam tu od siedemdziesiątego piątego roku. Do tej 
pory mieszkaliśmy we Wrocławiu. Tu była okropna ruina. Nie 
było gazu, nie było telefonu, nie było szamba, nic nie było. Powoli 
wszystko doszło do takiej normy, że jak mój mąż teraz by wstał, 
bo nie żyje już 14 lat, to by nie uwierzył, że ten Lublin jest bar-
dzo piękny, że tak korzystnie się wszystko zmieniło. Dom mamy 
przepiękny. Była papa, teraz jest okryty, jest kanalizacja, jest cen-
tralne, gazowe ogrzewanie. Jak kiedyś wychodziłam na werandę 
to widziałam na ulicy Aksini budkę telefoniczną, a dziś sąsiadów 
nie bardzo widzę, także jestem naprawdę tak zadowolona. Lublin 
zmienił się nie do poznania. Dom Kultury tu, który powstał, to tu 
Pan Brzuch z Lipniaka przyprowadzał krowy, mleko kupowałam 
od niego.  
 Duży mamy ogród, prawie 700 metrów. Kiedyś trzymało 
się kurki i króliczki, bo była pusta zupełnie działka. Kiedyś każdy 
jeden dom było widać, a teraz sąsiada nie widać. Nie było drogi, 
nie było nic. Puściutko.



 Na Węglinie Południowym było do wybudowania dwieście 
domów jednorodzinnych i dwurodzinnych w szeregowcach. Od 
siedemdziesiątego szóstego roku wybudowano sto pięćdziesiąt, 
dwieście domów. Typy domów były ustalone z góry, tego nie moż-
na było zmieniać. Klocki, bez strychów, z lekkim podwyższeniem. 
Do lat 90. większość domów pozostała w niezmienionej postaci. 
Domy miały wyglądać jak w planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Kilka domów jednorodzinnych przerobiono na dwa mieszka-
nia. W latach 90. zaczęła się dobudowa strychów i zmiana pokryć 
dachowych. W latach 1995-2000 pojawiły się plastikowe okna.
 Zmieniło się dużo. Nie było dróg. Jako takie były, ale nie 
były utwardzone. 
 Spółdzielnia pomagała chętnym do budowy domów. Za-
ciągała kredyt, z którego mogły korzystać rodziny budujące dom. 
Ponadto spółdzielnia miała dostęp do materiałów budowlanych. 
Po siedemdziesiątym szóstym roku budowa domów została oddana 
mieszkańcom. Miasto dało spółdzielni teren do zabudowy. Dopóki 
była brygada remontowo-budowlana to budowała.

 Odźwigałam się przez swoje życie. Ja sobie sama robiłam 
światło, żyrandole zakładałam, wszystko robiłam sobie sama, tu 
już na Węglinie. 

Kazimiera Boruch

 Odszedłem w osiemdziesiątym trzecim roku. Przekaza-
liśmy aktami notarialnymi prawie cały Węglin Północny i Połu-
dniowy. Później zostało niewiele domów do przekazania. W ra-
mach spółdzielni „Ognisko” funkcjonowało około 60 domów. 
Spółdzielnia nauczycielska na Węglinie Południowym włączona 
do „Świtu”. Była też spółdzielnia „Ceramikus”. Oni pobudowali 
około dwudziestu domów. Ludzie przeważnie zapisywali się na 
mieszkania wolno stojące i bliźniacze. Na szeregowiec trudno było 
kogoś znaleźć. Cena, jak na tamte czasy, była dość przystępna. 

Tadeusz Maziarz

 Na początku lat 60. to tutaj nic nie było. Spółdzielnia Świt 
budowała domy – wojsko budowało, ale na naszej ulicy to my 
byliśmy pierwsi. Wprowadziliśmy się w 1966 roku. Od autobu-
su szło się taką ścieżką wydeptaną, tu gdzie teraz sklep stoi były 
domy drewniane, takie czworaki, krowy się pasły, pola. Chodników 
jeszcze nie było, tylko nasza ulica. Po drugiej stronie Kraśnickiej, 
tu, gdzie teraz kościół, stał kiosk i to był jedyny sklep w okolicy. 
Obok gospodarstwa i chlewnia. A nasz dom – my tu wszystko sami 
zrobiliśmy. Wpłacało się spółdzielni 50 tys, a oni brali pożyczkę na 
następne 120 i budowali, dociągali prąd, wodę i doprowadzali do 
stanu surowego, a resztę to sami musieliśmy – drogę, gaz, telefony 
– zakładaliśmy w cztery rodziny. Potem podłączali się inni. Poza 



tym na Węglinie to tylko chaty były drewniane i pola. Przysta-
nek do miasta był bliżej Parku na Węglinie. Dziesiątka raz na pół 
godziny jeździła. We dworze mieszkali lokatorzy, potem Cyganie – 
kolorowi, ogniska palili.

Zofia Litwin

 My wprowadziliśmy się około 1972 roku. 13 październi-
ka podpisaliśmy akt u rejenta, a 23. mój mąż zmarł, no i trzeba 
było sobie jakoś samemu radzić. Rozbudowaliśmy dom dla dzieci. 
Najpierw domy były, jak pudełka zapałek postawione w polu. Dużą 
działkę mieliśmy. Potem pomiędzy nie jeszcze po domku wrzucili, 
no i tak blisko siebie teraz mieszkamy. Na początku to dróg nie 
było, wszystko sami musieliśmy robić, no i płacić za to samemu. 
A teraz tutaj tak ładnie. Przenieśliśmy się z kamienicy z Bronowic, 
ale tu to właściwie wieś była, poza miastem, teraz zupełnie inaczej 
wygląda. Wtedy dużo zabudowań drewnianych jeszcze stało, jak 
się tam idzie za kościołem.

Stanisława Banach

 Kupiliśmy dom pod koniec lat 90. od starszych ludzi, któ-
rym dzieci się rozjechały i nie było komu mieszkać. Do bloku się 
przenieśli, ale byli starsi, za dużo nie robili wokół domu, więc my 
musieliśmy sporo zmienić, przebudować, płot wymieniliśmy na 
drewniany, przebudowaliśmy dom. Ja to z sentymentu na Węglin 
się przeniosłem, bo większość życia przepracowałem w Cukrowni, 
a tu mieliśmy punkt skupu. Stał drewniany budynek i ludzie zwo-
zili z okolicy buraki, które potem wozami jechały do Poczekajki, 
a stąd już wąskotorówką. Z tego, co wiem ta wąskotorówka należa-
ła do Cukrowni, ale czasem doczepialiśmy dwa wagony osobowe 
do towarowych i kto chciał jechał na dworzec z Poczekajki. Stacja 
była tu, gdzie teraz kościół. Stąd znałem Węglin i jak nadarzyła się 
okazja, to się tutaj przeprowadziliśmy.

Stanisław Błach



 Wertera Street in 1960s. There was no street, only thick-
ets and a path. You entered Wertera from Kraśnicka Street. This 
way people carried water, I remember as a child. Here, where the 
church is, was a hop field. My father grew hops. It was a State 
Agricultural Farm, subject to Jastków. Drying chamber, hops 
plantation and chicken farm were in the garden near the park. My 
old house at Wertera Street was made of wood. There were fields. 

 I live here since 1975. Before, we lived in Wrocław. It was 
an awful ruin. There was no gas, no telephone, no septic tank, 
nothing. Slowly everything improved, so much, that if my husband 
woke up now, as he has been dead for 14 years, he would never 
believe that this Lublin is so beautiful, that everything changed so 
well. 
 We’ve got a big garden, almost 837 yards. We used to keep 
chickens and rabbits, because the garden was completely empty. 
In the past, you could see each single house, and now you can’t 
see your neighbour. There was no road, there was nothing. Empti-
ness.
 It wasn’t easy, my life. I installed the light by myself, fixed 
the lamps, I did everything myself here, in Węglin. 

Kazimiera Boruch

There was nothing here. There was only a small path, Węglin 
seemed to be so far away. There was no pavement, only an ordi-
nary road. As children, we first went to school opposite the hos-
pital, there is a small, green wooden building. Mrs Wójtowiczowa 
ran a school there, with two classes. 

Ewa Napora

 When we moved here in 1966, there was nothing. The Świt 
cooperative built houses; the army built them, but in our street we 
were the first ones. From the bus you took a dirt path, instead of 
the shop, there were wooden houses, sort of quarters, caws were 
grazing, fields. There were no pavements yet, only our street. 
On the other side of Kraśnicka Street, where now is the church, 
there was a kiosk and it was the only shop in the neighbourhood. 
Nearby, farms and a pig house. And our house, we did everything 
ourselves. You paid 50 thousand to the cooperative, and they took 
a loan for another 120 thousand and started construction, installed 
electricity, water, and made shell buildings. We had to do the rest 
on our own: the road, gas, phones; when we got it, another four 
were connecting. Apart from that, Węglin was nothing but wood-
en huts and fields. The bus stop was in the same place, but number 
ten bus came only every 30 minutes. In the mansion there were 
tenants, then Gypsies - colourful, they burnt fires.

Zofia Litwin



 We moved in around 1972. On October 13th we signed 
the act at the notary’s office, and on 23rd my husband died, and I 
had to somehow manage on my own. We extended the house for 
children. First the houses were like matchboxes put in the field. 
We had a big allotment. Then they threw a house here and there 
between them, and now we live so close to one another. In the be-
ginning there were no roads, we had to do everything on our own, 
and pay for everything ourselves. And now it is so beautiful here. 
We moved from a tenement house in Bronowice, but here, it was 
actually a village, outside the city, now it’s completely different. 
Then there were still a lot of wooden buildings, behind the church.

Stanisława Banach

 We bought the house in late 1990s from elderly couple 
whose children went away, and there was no-one to live in it. 
They moved to a block of flats, but they were old, they hadn’t 
done do much around the house, so we had to change a lot, re-
build, exchange the fence to a wooden one, restructure the house. 
I moved to Węglin out of sentiment, because most of my life I 
worked for the Sugar Company, and our buying station was here. 
There were small wooden barracks and people brought sugar 
beets there, which were transported in wagons to Poczekajka, and 
then by the narrow-gauge train. This narrow-gauge train be-

 In south Węglin there were two hundred detached and 
semi-detached houses to be built in rows. Since 1976, 150-200 
houses were built. The types of houses were previously estab-
lished, it could not be changed. Blocks, without attics, with slight 
elevation. Until 1990s most houses remained in the same form. 
In 90s, people started adding attics and changing roofs. In 1995-
2000 plastic windows occurred.
 A lot has changed. There were no roads. There were some 
roads, but unpaved. 
 The cooperative helped those who wanted to build a 
house. It took a loan, and the families building houses could use it. 
Moreover, the cooperative has access to building materials. After 
1976, construction of houses was left to residents. The city gave 
the cooperative building area. As long as there was a construction 
team, they were building.

Tadeusz Maziarz

longed to the Sugar company, but sometimes we added two pas-
senger carriages to the freight carriages, and those who wanted 
could go from Poczekajka to the railway station. The station was 
here, where the church is. So I knew Węglin, and we moved here 
when we had the opportunity.

Stanisław Błach
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Rozwój oryginalnych projektów, narzuconych przez ówczesną 

władzę, widać najlepiej w  rejonach ulic Guliwera, Cyda, Beatry-

cze i Aksini. Domy, budowane z tego samego projektu, przy użyciu 

podobnych materiałów, powoli ulegały modyfikacjom – dostoso-

wywane przez swoich mieszkańców do potrzeb. O ile bryła domu, 

w  większości przypadków, nadal jest czytelna, o  tyle architektu-

ra ganków, przybudówek czy wariacje klatki schodowej znacznie 

różnią od siebie poszczególne budowle.

Carlo Venegoni /

WĘGLIN: WGLĄD W ŚRODEK, SPOJRZENIE NA ZEWNĄTRZ

W 1978 roku francuski powieściopisarz, George Perec, w swojej książ-

ce „La vie. Mode d’emploi” („Życie. Instrukcja obsługi”), sugestywnie 

przedstawił usunięcie fasady XIX-wiecznej kamienicy w centrum Pa-

ryża w celu lepszego wniknięcia w historie jej mieszkańców. Zabieg ten 

spowodowany był faktem, że budynek, swoimi bogatymi dekoracjami, 

nie pozwalał przebić się wewnętrznemu życiu toczącemu się w  tym 

zuniformizowanym środowisku.

W  2014 roku dzielnica Węglin, ze swoją podmiejską strukturą 

zabudowań mieszkalnych, w  których przeważają podobne domy 

– w większości w zabudowie bliźniaczej, ale również jednorodzin-

ne i bloki, zapewnia zainteresowanym obserwatorom wyjątkową 

szansę na zapoznanie się z ewolucją życia mieszkańców z perspek-

tywy pokoju. 

Wiele z  tych domów zbudowano w  okresie socjalizmu i  charak-

teryzują się one podobnym układem oraz fasadami zgodnymi 

z oszczędną normą obowiązującą w tamtym okresie. Z tego powo-

du w krajobrazie dzielnicy Węglin, do początku lat 90. XX wieku, 

przeważała jednolita zabudowa. 

Po upadku PRL zaczęto wprowadzać zmiany w budynkach miesz-

kalnych. Dzisiaj wydają się one rozrastać niemalże organicznie, 

anektując puste przestrzenie, a wręcz wypuszczając nowe „gałęzie”. 

Każda z  tych zmian ma swoje źródło w  upodobaniach domowni-

ków, potrzebie większej przestrzeni (dla nowo narodzonego dziec-

ka), w przekonaniu, że „tam, gdzie mieszkała czwórka, zmieści się 

i ósemka”, w marzeniu, by wyposażyć dom w odpowiedni przedsio-

nek, czy po prostu w zwykłym dążeniu do oryginalności – wyróż-

nienia się pomiędzy sąsiadami.

Każda zmiana mówi obserwatorowi o różnych podejściach do ży-

cia, odnoszących się nie tylko do wymogów przestrzennych, lecz 

także do stosunku, jaki mieszkańcy mają wobec najbliższego oto-

Development of original projects imposed by the then authorities 

is best visible in the area of Guliwera, Cyda, Betrycze and Aksini 

streets. The houses, built according to the same design, using simi-

lar material, were gradually changing, adapted to suit the needs of 

their residents. While the silhouette of the house in most cases is 

still clear, the architecture of porches, extensions or various stair-

cases are different in individual buildings.



czenia. Detale i  wykończenia mogą w  tym przypadku zdradzać 

równie dużo, co bogactwo roślin i  kwiatów w  przypadku pielę-

gnacji ogrodu. Wszystko to daje mieszkańcom Węglina możliwość 

wyrażenia siebie i  (nieświadomego) projektowania, począwszy od 

kolorystyki i  wykończeń, poprzez geometrię i  złożoność systemu 

hydraulicznego, po pozycję, długość i kształt zewnętrznych scho-

dów, prowadzących na dach budynku.

W tym samym czasie Perec zaangażował się w inne ćwiczenie, „Ten-

tatif d’épuisement d’un lieu parisien” („Próba wyczerpania pewnego 

paryskiego miejsca”), zapełniając kolejne strony opisami bogactwa 

wydarzeń organizowanych w  ramach miejskiego życia codziennego 

na jednym z paryskich placów. Jaki byłby wynik podobnego działania 

na Węglinie? Gdzie poza murami i ogrodzeniami prywatnych domów 

można by odnaleźć ową żywą, pulsującą w nich energię? Czy istnieje 

tu – bądź istniało w przeszłości – życie zbiorowe warte dokładniejsze-

go opisu? 

Carlo Venegoni / WEGLIN: A LOOK INSIDE, A LOOK OUTSIDE

In 1978, the French novelist Georges Perec, in his “La vie. Mode d’em-

ploi” (Life, a user’s Manual), imagined removing the façade of a 19th 

century apartment block in the centre of Paris in order to investigate 

the lives and stories of its various inhabitants. This imaginative oper-

ation was due to the fact that the building, with its rich and important 

decoration, did not let shine its interior life through its uniform appear-

ance.

In 2014, the Weglin neighborhood, in its suburban, residential 

planning structure composed by a large amount of similar houses 

– mainly semi-detached, but also single-family and housing build-

ings – would give a curious observer the unique chance to read, 

from a room-focused point of view, the evolution of lives inside it. 

Many of these houses in fact were built during the period of the 

Socialist Polish People’s Republic, and present similar plans and 

façades all referring to few standards given at that time. This situ-

ation shaped the Weglin neighborhood as an almost  uniform built 

landscape. 

After the dissolution of Socialist Republic and since the 1990s, 

dwellings started to be modified. Looking at them now, it seems 

they have grown organically widening their footprints, occupying 

previous open spaces or even developing new “branches” in the air. 

Each one of these interventions coming out of their inhabitants’ 

passion: the need for some more room for a newborn, the intuition 

that “where we used to live in four, it fits to live in eight”, the dream 

to provide your house with a proper atrium, or simply the desire to 

be original and differentiate yourself from other neighbors.

Each intervention tells the observer about different approaches 

to dwelling, not only concerning strict needs of space, but dealing 

with the inhabitants’ behavior towards their close environment: 

details and finishings can point this out as much as the wealth of 

plants and flowers tells about caring for gardens. All is a chance for 

the Wegliners to express themselves and (unconsciously) to design, 

ranging from the colours and finishings to the geometry and com-

plexity of the drainpipes system and the position, length and shape 

of the stairs hung outside the house to access the roof.

In the same years, Perec involved himself in another exercise, “Tentatif 

d’épuisement d’un lieu parisien”, (An Attempt at Exhausting a Place in 

Paris), filling pages and pages listing all the richness of events happen-

ing during the daily urban life of a Paris square. What would be the 

result of such an operation in Weglin? Where would this living energy 

saw pulsing in the private realm of single houses be found outside their 

walls and fences? Is there - or has been there in the past - a collective life 

that it is worth to tell about? 





 Było pełno baraków, tych starych, w których mieszka-
li ludzie, albo w pokoju, albo w pokoju z kuchnią. To były duże 
pomieszczenia, przeważnie był długi korytarz i po obu stronach 
mieszkania. No i ogródki działkowe. W barakach mieszkali głównie 
pracownicy PGR-u.
 Na początku lat 80., jak zaczął się rozbudowywać Węglin, 
ci ludzie podostawali mieszkania, przeważnie na Koryzonowej 
w tym długim bloku. Tam chyba jest siedem pięter i tam najwięcej 
ludzi mieszka.

Ewa Napora

 Każdy z mieszkańców wykańczał dom po swojemu, do-
budowali sobie ganki różne. Każdy sobie potem robił co chciał. 
Było roboty, bo gaz kopali, to telefony. Bałaganu to było nie mało. 
Drogi się zapadały. Dojazdu nie było.

Kazimiera Boruch

 Dom, który kupiliśmy w dziewięćdziesiątym pierwszym 
był niewykończony, nieotynkowany. Z czerwonej cegły. Malutkie 
pokoje. Postanowiliśmy go trochę zmienić. Zabudować schody, 
zrobić ganek, powiększyć sypialnię, wydzielić pokoje dla naszych 
trzech córek. Zabudowaliśmy częściowo taras. Dom, w którym te-
raz mieszkamy nie przypomina tego, który kupiliśmy. Nie jest taki 
jak w pierwotnym projekcie. Dopiero po przebudowach mogłam 
spokojnie wejść do swojego domu. Właściwie wszystko przerobili-
śmy. Rozmawiałam z projektantem – skąd taka niefunkcjonalność. 
Tłumaczył się ówczesnymi przepisami. Wielu ludzi, prawie wszy-
scy, dobudowali sobie ganki. Coraz więcej domów zmienia swoje 
oblicze. Te domy to były klocki. Wszystkie takie same. Pozostało 
jeszcze trochę domów w pierwotnej wersji. 

Henryka Jarosławska

 The house we bought in 1991 was unfinished, without 
plaster. Made of red brick. With tiny rooms. We decided to change 
it a little. To build stairs, a porch, to enlarge the bedroom, pre-
pare separate rooms for our three daughters. We partially built a 
terrace. The house we are living in does not resemble the one we 
bought. It is not like in the original design. Only after the overhaul 
I could enter my own home. Actually, we changed everything. I 
talked to the designer, why was it so non-functional? He blamed 
legal regulations at that time. Many people, almost everybody, 
built porches. More and more houses are changing. Those houses 
were like blocks. They all looked the same. There are still a few 
houses in the original version. 

Henryka Jarosławska

 There were plenty of barracks where people lived, either 
in a room, or in a room with kitchen. Those were big rooms, usu-
ally there was a long corridor and flats on both sides. And allot-
ment gardens. Mostly employees of the State Agricultural Farm 
lived in the barracks.
 In early 1980s, when Węglin started growing, those pe-
ople got flats, mostly at Koryzonowa Street, in that long block of 
flats. I think there are seven floors, and it has the most residents.

Ewa Napora

Each resident finished the house to their taste, they added differ-
ent porches. Then everyone did what they pleased. There was a 
lot of work, as they were digging the gas line, then the phone line. 
There was a lot of mess. Roads were falling. There was no road 
access. 

Kazimiera Boruch



 Drogę budowaliśmy w czynie społecznym, 30 procent. 
Wprowadziłem się w siedemdziesiątym ósmym roku. Do klocka, 
jak wyglądały wszystkie domy na ulicy, dobudowałem bardzo 
dużo i zrobiłem z niego młyn. Musiałem dorobić kominy. Jest ich 
kilka. Zresztą – najlepiej jeśli to wszystko Panu pokażę. Niech Pan 
przyjdzie do mnie, przejdziemy się. Jak będzie pogoda to i tak będę 
pracował na dachu. Wczoraj cały dzień na dachu malowałem.

Marek Wiśniewski

Mój młyn / My mill

 We built the road as volunteers, 30 per cent. I moved in 
1978. As all other houses, I added a lot to the block. I had to build 
chimneys. There are a few.

Marek Wiśniewski
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Ciekawym zagadnieniem jest mała architektura dzielnicy: płoty, 

parkany, skrzynki pocztowe, budki elektryczne, niewielkie sklepi-

ki i  kioski. Szczególnie te ostatnie są elementami nieoczekiwany-

mi, łączącymi przestrzeń prywatną i publiczną. Jedyny działający 

kiosk znajduje się w  okolicy przystanku autobusowego, Kiosk ze 

sztuką również działający, ale w zupełnie innym wymiarze usytu-

owany jest przed budynkiem DDK „Węglin”. Pozostałe są opuszczo-

ne albo zamienione na prywatne altanki, schowane w głębi posesji 

i działek mieszkańców.

The quarter’s small architecture is an interesting issue: fences, 

mailboxes, junction boxes, small shops and kiosks. The latter are 

particularly unexpected elements, joining the private and public 

space. The only working kiosk is near the bus stop. The Kiosk with 

art (also working, but on a very different plane) is situated in front 

of the Węglin Art and Community Centre, the others are aban-

doned or turned into private garden houses, hidden in the depths 

of residents’ land and gardens.



Diversity of architecture actually reflects the diversity of Węg-

liners, residents of typical Polish suburbia. It is particularly visible 

in details. Water spouts are characteristic elements. They weave 

down from the roof like snakes (which in many old belief systems 

symbolised God of rain and thunderbolts), taking over not only the 

corners, but also the front of a building, often transgressing the 

property and reaching to the pavement. In the way they are fixed 

or situated one can see the influence of the house owners, their 

unique character.

Różnorodność architektury jest odzwierciedleniem różnorodno-

ści samych mieszkańców Węglina, będącego typowym, polskim 

przedmieściem. Szczególnie wyraźnie uwydatnia się to w  detalu. 

Charakterystycznym elementem są rynny. Ich konstrukcje wiją 

się z  dachu w  dół niczym węże (symbolizujące w  wielu dawnych 

wierzeniach boga deszczu i piorunów), anektując na swoje po-

trzeby nie tylko rogi, ale i  front budynku, nierzadko wychodząc 

poza posesję w  kierunku chodnika. W  sposobie ich mocowania 

czy przebiegu widać rękę właścicieli domów – ich niepowtarzalny 

charakter.





Paweł Rafalski / SKRZYNKA / MAILBOX

Kiedy mamy już nasz upragniony nowy dom, przychodzi czas 

na zakup skrzynki na listy. Dla wielu osób jest to na pewno mało 

istotny wybór. Przy wielu domach skrzynki w ogóle nie ma i świat 

kręci się jakoś dalej. Niemniej jednak, gdy już zdecydujemy się na 

zakup bądź wymianę skrzynki na listy, warto wybrać taką, która 

będzie spełniała swoje podstawowe zadanie.

Z  perspektywy osoby, która dostarcza Waszą ulubioną Gazetę 

Osiedlową „GO! Węglin” mogę stwierdzić, że bardzo często skrzyn-

ki na listy są po prostu niefunkcjonalne i zbyt małe. Ja nazywam 

je skrzynkami na koperty, bo nie są w  stanie pomieścić nic poza 

niewielkim listem. Jeśli już zdecydujemy się na taką skrzynkę, ko-

niecznie zaopatrzmy ją w schowek na prasę.

Myśląc o zakupie skrzynki warto 

zastanowić się jak dużo pieniędzy 

chcemy na nią wydać. Jeśli zale-

ży nam na oszczędności to duża, 

plastikowa skrzynka będzie dla 

nas idealna. Walory estetyczne 

warto tu odsunąć na bok i  po-

stawić na funkcjonalność. W do-

datku plastikowa skrzynka jest 

odporna na korozję, co zdecydo-

wanie przedłuża jej żywotność.

When we get our desired new home, the time comes to buy a mail-

box. For many people it certainly isn’t a big deal. Many houses do 

not have a mailbox, and the Earth keeps spinning anyway. How-

ever, if we decide to purchase or exchange the mailbox, we should 

choose one that will serve its purpose.

Considering the purchase of a mailbox it is also important to decide 

how much we would like to spend on it. If we choose the economi-

cal option, a large, plastic box will be perfect for us. Aesthetics may 

be put aside, and functionality chosen instead. Moreover, a plastic 

box is resistant to corrosion, which greatly improves its durability.

People who appreciate aesthetics should choose a box which will 

be both functional and decorative.

From the perspective of a person who provides your favourite lo-

cal newspaper GO! Węglin I can say that very often mailboxes are 

too small and impractical. I call them „envelope boxes”, as they can-

not store anything beside a small letter. If we decide on a mailbox 

like that, we need to equip it with a press holder.



Pamiętajmy też o łatwym dostępie do skrzynki.

We also need to provide an easy access to the mailbox.

Na koniec chciałbym pokazać skrzynkę, która zdecydowanie za-

sługuje na wyróżnienie. Może nie jest zbyt funkcjonalna, ale przy 

takich walorach estetycznych nie ma to wielkiego znaczenia. Za-

wsze można zostawić gazetę na ganku.

Finally, I would like to present a mailbox which definitely deserves 

appreciation. It may not be very practical, but the aesthetic value 

prevails over functionality. The newspaper may always be left on 

the porch.

Osoby ceniące sobie estetykę powinny wybrać taką skrzynkę, któ-

ra będzie zarówno funkcjonalna, ale też stanie się ozdobą domu.
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ZIELNIK – OBCY W SZKLARNI

Grupa Łodygi – Jaśmina Wójcik, Magdalena Franczak, Weronika 

M. Lewandowska

Weszłyśmy na oś drogi przeciwpożarowej, na którą wychodzą 

ukryte tylne ogrody domów z  dwóch równoległych ulic. Jeśli 

gdzieś możesz spotkać mieszkańców, to właśnie tam. Jest to nieofi-

cjalne miejsce wymiany i ich popołudniowej aktywności. 

Wszystko wydzielone i wypielęgnowane, tylko ten jeden nie miał 

ciągłości w  ogrodzeniu, ten, który wypiętrzył się na zewnątrz 

w górze elementów i porostów. W środku pulsowała żywa szklar-

nia, w której wszystko plątało się ze sobą w burzy zieleni i niedo-

stępności. Szkło popękane od starości, rozsypane jakby od roślin, 

nie mieszczących się w środku. Szklane drzazgi zmieszały się z zie-

mią, ziemia wrosła w chodniki, chodniki w trawy, trawy w ubra-

nia, ubrania w zdarzenia, zdarzenia w sąsiadów, sąsiedzi w ogród, 

ogród w drogę przeciwpożarową, na którą obcy nie wchodzi. 

Odstawanie może być pielęgnowane i łatwe do wyrażenia.

Magda: W roślinach poukrywane są historie ludzi wraz z ich splą-

taniami i  połączeniami. Odsłoniłyśmy zasłonę pokrzyw. Pod sto-

pami wyjawiła się kamienna ścieżka, nadająca porządek, dzieląca 

przestrzeń.



 12.09.2014

Magda: O której przyjeżdżacie?

Jaśmina: Koło 12:00? Później?

Weronika: O 13:30.

Magda: Będę na was czekać na Węglinie.

Weronika: Nie mam niestety jeszcze rękawic.

Magda: Ja też. Skoczymy kupić.

Lista zakupów:

wiaderko

2* rękawice gumowe

1* rękawice gumowe (grubsze)

worki 

grabki

łopatka

kalosze

2* sekatory

Weronika: Wziąć w swoje ręce ogród to zniszczyć pewną struktu-

rę, na którą pozwolił czas. W nocy przed wejściem do szklarni po-

jawiła się obawa, czy aby dobrze robimy niszcząc bujność natury 

w symbiozie z rozkładem materii?

Krzysztof (sąsiad z ulicy równoległej): Macie jakieś narzędzia? Może 

coś wam pożyczyć?

Grabie czekały. Kiedy pracowałyśmy nad nową przestrzenią sąsie-

dzi zerkali na nas. „Takie ładne dziewczyny, a taką brudną robotę 

robią”. Niektórzy dawali nam wieczność na poradzenie sobie z na-

gromadzonym nieładem, wyplątanie przestrzeni z zawiłej historii 

zieleni. Budziłyśmy zdziwienie. Potem coraz większą akceptację. 

To była droga do dialogu nieznajomych, do wejścia w  strukturę 

miejsca, które tworzą ludzie, ich domy i rośliny.

Z  każdą warstwą odkrywania tego, co zarosło, splatała się jakaś 

historia. Czasem rośliny przerastają ludzi. W  środku szklarni na 

straży ukrywało się w gąszczach wino pamiętające najwięcej. Wy-

plątałyśmy najstarszego mieszkańca.

Jaśmina: Działka kryła wiele niespodzianek – jak na przykład 

żyjąca i  owocująca winorośl w  środku zachwaszczonej szklarni. 

Odkopywana ze śmieci, stopniowo oddawała nam swoją energię. 

Nastąpiła swoista symbioza – my dawałyśmy jej tlen, dostęp do 

światła, ona nam swoje ciepło i energię. Po kilku dniach ciągłych 

prac zrosłyśmy się z  tym terenem. Czyściłyśmy, grabiłyśmy, wy-

rzucałyśmy, odsłaniałyśmy, aby mogła znowu rodzić.

Ziemia znów była gotowa. Przestrzeń wolna. Ułożyłyśmy ścież-

kę z  elementów znalezionych. Ułożyłyśmy znalezione narzędzia. 

Ułożyłyśmy korzenie, pnącza, potłuczone lusterko, pazurki grabi 

i inne skarby zapisujące niewidoczne. Archiwum korzeni historii, 

odkryć i  roślin – nasz zielnik. Złożyłyśmy w  całość widzenie, po-

znając siebie i historię miejsca, którego teraz i my jesteśmy częścią. 

Oczyszczanie dało nam siłę. Czy da ją tym, którzy tu mieszkają?

Jaśmina: Najpiękniejsze momenty pracy to wydobywanie z  pną-

czy znalezisk dawnej świetności szklarni. 

Magda: Porzucone narzędzia, zardzewiałe pazury grabi trafiły do 

naszego archiwum. 

Jaśmina: Znaki rozczulającej tkliwości niegdysiejszego ogrodnika.

Weronika: Zielnik rozrósł się na przestrzeń i pamięć. Mamy teraz 

wspólne wspomnienie z tym miejscem, jego mieszkańcami. Wiele 

chwil, które zostaną tylko między nami. 



Magda: Zniknęła góra niechcianych wspomnień.

Weronika: W  oczku folii leżała czarna ziemia, doskonała dla no-

wych roślin. W dniu wernisażu wspólnie z odwiedzającymi pokry-

liśmy nią nieporośnięty teren szklarni. 

Każdy pielęgnuje swoją przestrzeń. Ostatni gest należał jednak do 

właściciela działki, który przesypał całą górę tego, co wyrwałyśmy 

i usypałyśmy w niechciane bądź niepotrzebne. W dniu wernisażu 

rozpalił ognisko z uschniętych chwastów, ugrabionych liści i gałę-

zi. Dym wypełnił przestrzeń i szklarnię, oczyścił atmosferę przed 

kolejnymi gestami gospodarzenia. 

Dobre sąsiadki – Łodygi, 2014 Węglin

Z  wyrazami podziękowania dla Państwa Mazurów, za gościnę 

i  piękną szklarnię oraz Krzysztofowi Burdzińskiemu za pomoc 

w realizacji projektu.

THE HERBAL BOOK – STRANGER IN THE GLASS HOUSE
Łodygi Group – Jaśmina Wójcik, Magdalena Franczak, Weronika 
M. Lewandowska

We went to the fire escape path, along all the hidden gardens of 
the houses on two parallel streets. This is the place to meet people 
living there. It is an unofficial place of exchange and afternoon ac-
tivity. 
Everything was fenced and sculpted, only in one fence there was a 
hole. It belonged to the garden which had grown outside in a hill of 
elements and lichens. Inside, a lively Glass House pulsated, where 
everything was entangled in a storm of greenery and unavail-
ability. Glass broken with age, spilled as if due to the plants which 
could not be stored inside. Glass shreds mixed with soil, the soil 
integrated with pavements, the pavements with grass, the grass 
with clothes, the clothes with event, the events with neighbours, 
the neighbours with the garden, the garden with the fire escape 
path, where no stranger ever comes. 
Sticking out may be nourished and easy to express.
Magda: Plants hide stories of people, in all their entanglement and 
connections. We looked behind the curtain of nettles. Beneath our 
feet a stone path appeared and introduced order, divided the space.
 12.09.2014
Magda: What time are you coming?
Jaśmina: Around 12:00? Later?
Weronika: At 1:30 a.m.
Magda: I’ll be waiting for you in Węglin.
Weronika: Unfortunately, we don’t have the gloves yet.
Magda: Me neither. We’ll go and get some.

Shopping list:
bucket
2 x rubber gloves
1 x rubber gloves (thicker)
plastic bags 
rakes
spade
Wellingtons
2 x pruning shears



Weronika: Taking a garden in your hands means destroying a 
structure created by time. At night, before leaving to the Glass 
House, a doubt crept in: are we right destroying the lushness of 
nature in symbiotic relationship with material decay?
Krzysztof (a neighbour form the parallel street): Have you got any 
tools? Can I lend you some? 

The rakes were waiting. While we were working on the new space, 
neighbours were peeking. „Such pretty girls, doing such dirty job”. 
Some predicted it would take ages for us to deal with the compiled 
mess, disentangle space from the twisted green history. We were a 
source of surprise, then of increasing acceptance. It was a road to a 
dialogue of strangers, to the structure of a place created by people, 
their houses and plants.
Every discovered layer of that which had overgrown was en-
twined with a story. Sometimes plants overgrow people. Inside the 
Glass House, a vine was hiding in the thicket, storing the oldest 
memories. We disentangled the eldest inhabitant.
Jaśmina: The plot hid many surprises, for instance a living vine 
bearing fruits in the middle of weeded Glass House. Unburied 
from under the debris, it gradually gave us its energy. A specific 
symbiosis occurred: we gave it oxygen, access to light; it gave us its 
warmth and energy. After a few days of work, we became enroot-
ed in this area. We tidied, raked, threw out, discovered, so that the 
soil could give birth again.

The earth was ready again. The space was free. We arranged a 
path from the found elements. We arranged the found tools. We 
arranged the roots, vines, a broken mirror, rake prongs and other 
treasures, recording the invisible. An archive comprising roots of 
stories, discoveries and plants; our herbal book. We put together 
vision, getting to know ourselves and the history of the place, of 
which we have now become a part. Cleaning gave us strength. 
Will it provide the same strength to those who live here?

Jaśmina: The most beautiful moments of the work were when we 
found in the vines discoveries proving former greatness of the 
Glass House. 

Magda: Abandoned tools, rusty rake prongs were placed in our ar-
chive. 
Jaśmina: The signs of touching tenderness of previous gardener.
Weronika: The herbal book expanded in space and memory. Now 
we have a common memory with this place, its inhabitants. Many 
moments, which we’ll keep only between us. 
Magda: A mountain of unwanted memories disappeared.
Weronika: In a pond of plastic foil there was black soil, perfect for 
new plants. On the opening day of the exhibition, together with 
visitors we spread it on the empty area in the Glass House. 
Everyone takes care of their space. The last gesture belonged to the 
owner of the plot, who moved the pile of things we ripped out and 
piled as unwanted or useless. On the opening day he started a bon-
fire out of dry weeds, raked leaves and branches. Smoke filled the 
space and the Glass House, cleansed the atmosphere before further 
hosting. 

Good neighbours – Łodygi, 2014 Węglin
We would like to thank the Mazur family for their hospitality and 
beautiful Glass House and to Krzysztof Burdziński for his help in 
the project realization.
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Przepisy – Ewelina Jeziorska
Recipes – Ewelina Jeziorska



Przepis na zielone spaghetti z niecierpka i pokrzywy 

PRODUKTY:

liście pokrzywy (z około trzech średniej wielkości pokrzyw)

kwiaty niecierpka (dwie garście)

3 ząbki czosnku

mała śmietana 18%

pieprz, sól

PRZYGOTOWANIE:

Czosnek siekamy i podsmażamy na maśle. Pokrzywę sparzamy go-

rącą wodą. Następnie liście razem z kwiatami niecierpka siekamy 

i dodajemy do czosnku. Całość dusimy pod przykryciem. W trakcie 

duszenia możemy dolać odrobinę wody. Do tak przygotowanych 

roślin dodajemy śmietanę, sól, pieprz, można dosypać szczyptę ma-

jeranku. Podajemy z makaronem.

Zamiast śmietany można zastosować mleko kokosowe lub gorgon-

zolę.

Przepis na kwiaty bzu czarnego w cieście naleśnikowym w towa-

rzystwie kwiecistego sosu

PRODUKTY:

Ciasto naleśnikowe:

1,5 szklanki mleka

1 jajko

1 szklanka mąki

szczypta soli

10 baldachów kwiatu czarnego bzu

po garści kwiatów: wyki, dzikiej róży, niecierpka

szklanka mleka kokosowego

trzy łyżeczki brązowego cukru

PRZYGOTOWANIE:

Przygotowujemy ciasto naleśnikowe z mąki, wody i jajka. Kwiato-

stany bzu zamaczamy w cieście i kładziemy na rozgrzany olej. Sma-

żymy na złocisty kolor. Najlepiej jeśli bzu wcześniej nie myjemy, 

ponieważ obsypany jest pyłkiem, który woda spłukuje.

Kwiaty wyki, dzikiej róży i niecierpka siekamy, dolewamy mleka 

kokosowego i  dodajemy cukru. Tak przygotowanym sosem zale-

wamy placki z kwiatostanów bzu czarnego.
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Recipe for green spaghetti with impatiens and nettle

INGREDIENTS:

nettle leaves (from ca. three medium-sized nettles)

impatiens flowers (two handfuls)

3 cloves of garlic

small cup of 18% sour cream

pepper, salt

PREPARATION:

Chop the garlic and fry it with butter. Rinse the nettle with hot 

water, then chop the leaves and impatiens flowers, add them to 

garlic. Simmer under cover. You may add a little bit of water while 

cooking. Add sour cream, salt, pepper, optionally a sprinkle of mar-

joram to the cooked plants. Serve with pasta.

Instead of sour cream, you may add coconut milk or gorgonzola.

Recipe for elder blossom in pancake batter with flowery sauce

INGREDIENTS:

Pancake batter:

1.5 glass of milk

1 egg

1 glass of flour

pinch of salt

10 elder blossom umbels

vetch flowers, dog rose flowers, impatiens flowers – a handful of 

each

1 glass of coconut milk

three teaspoonfuls of brown sugar

PREPARATION:

Prepare pancake batter from flour, water and egg, dip the elder 

flowers in the batter and put on hot oil. Fry until golden. It is best 

not to wash the elder flowers, as they are covered in pollen which 

washes off easily.

Chop the vetch, dog rose and impatiens flowers, add coconut milk 

and sugar. Pour the sauce over the elder flower pancakes.
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Zdjęcia letnie z archiwum Henryki Jarosławskiej
Summer photographs form the archives of Henryka Jarosławska
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Węglin jest dzielnicą wypełnioną domowymi archiwami. Miesz-

kańcy na swoich strychach, w piwnicach, zamkniętych szafach 

trzymają domowe kolekcje fotografii, pamiątek rodzinnych.

Przy takiej okazji można trafić na niesamowite historie i domowe 

archiwa. Jednym z  nich jest archiwum Pani Henryki Jarosław-

skiej, które zawiera spuściznę jej ciotki – Janiny Węgrzynowskiej.

Spotkanie i kosultacje z Fundacją 
Archeologia Fotografii – „Archiwa 
Węglina”

A meeting and consultation with 
the Archeology of Photography 
Foundation 
“Węglin Archives”

Węglin is a quarter filled with home archives. In attics, cellars or 

locked closets the inhabitants keep their private collections of pho-

tographs or family souvenirs.

There are also amazing stories and home archives to be found. One 

of them is Ms Henryka Jarosławska archive which contains arte-

facts inherited from her aunt, Janina Węgrzynowska.



„Swoją drogę w sztuce zawsze wiązałam z ruchem i światłem. Ruch, 

który istnieje w  przestrzeni nieprzerwanie, oddziaływuje na przed-

mioty wzajemnie, pozostaje w  sprzeczności z  malarstwem z  natury 

swej statycznym. Pamiętam, że zawsze kiedy wychodziłam z  muze-

ów, zaskakiwał mnie kontrast pomiędzy tętniącą życiem ulicą, a  za-

stygłymi w bezruchu postaciami na oglądanych obrazach. To uczucie 

dawało do myślenia – prowokowało pytanie – jak powinno wyglądać 

malarstwo ludzi uwikłanych w XX wiek. Było wyzwaniem.”

JANINA WĘGRZYNOWSKA (1930-2010) – polska artystka, która 

przez większość życia mieszkała i  tworzyła w  Warszawie. Była 

graficzką, projektowała logotypy (np. Cepelii i Polskiego Lnu), opra-

wę wizualną magazynu Argumenty, pracowała dla TVP ręcznie 

malując tablice reklamowe i  zapowiadające programy (m.in. pro-

jekt cyklu Kobra), ale przede wszystkim malowała obrazy wpisu-

jące się w nurt op-art.

„I always associated my path in art with movement and light. The 

movement, with its constant presence in space, mutually affects ob-

jects, is in opposition to painting, whose nature is static. I remember 

that always when I was leaving a museum, I was surprised by the con-

trast between the street, full of life, and motionless figures on the paint-

ings I had been watching. This feeling made me think, provoked the 

question: What should the paintings of people entangled in the 20th 

century look like? It was a challenge.”

 Ciotka Nina wymyślała wszystko sama. Ciotce chodziło 
o ruch. Nie popierała muzeów. To było dla niej martwe. Grobo-
wiec. Zachwyciłaby się Galerią na Płocie Mądzika. Ninę by to 
zachwyciło. Uważała, że sztuka powinna wychodzić do ludzi. Wy-
stawą w Kiosku ze sztuką byłaby zachwycona.
 Miała manię zbierania kolorowych gazet. Miała swoje 
wizje. Z kawałeczków kolorowych gazet robiła kolaże, wyklejanki. 

Henryka Jarosławska



Całe życie Janiny Węgrzynowskiej poświęcone było pracy. Wie-

lość dziedzin, którymi się zajmowała układa się w  spójną całość. 

Interesował ją ruch, ale również estetyczne wrażenie dzieła sztu-

ki. Coś, co dzisiaj nazwalibyśmy pojemnym słowem design. Widać 

to już w pracach do magazynu Argumenty, gdzie wycięte z gazet 

fragmenty układają się w  ornament podkreślony jeszcze liniami 

prostymi i kolistymi. Te linie później pojawią się w jej malarstwie, 

które najbardziej odchodzi od konkretnego przedmiotu, by za-

mienić się w kwintesencję ruchu. Pomiędzy tym jest długa droga, 

w której konkret walczy z abstrakcją. Z jednej strony wymogi pro-

jektowania plansz telewizyjnych, w których ważna jest czytelność 

nazwisk, tytułu programu, dopuszczająca jednak interpretację ar-

tystyczną, szczególnie w obrazowaniu reklam czy przerywników 

w programie, stawiały przed artystką zadanie czytelności. Z dru-

giej wymagały też uproszczenia komunikatu, który pojawia się na 

ekranie na kilka sekund, aby pozostać na długo w  świadomości 

widza. Umiejętność tę wykorzystywała Węgrzynowska również 

w  projektowaniu tkanin dla Polskiego Lnu czy logotypów – jak 

wszystkim znane logo Cepelii. Oprócz tego tworzyła cykle ilustracji 

książkowych (żeby wspomnieć tylko nagrodzony w Hiszpanii cykl 

do „Don Kichota” Cervantesa), collage, akwarele, portrety i przede 

wszystkim malarstwo op-artowe, któremu artystka poświęciła się 

w  całości. Te, tak różne, wydawałoby się, zainteresowania skła-

dają się jednak w  czytelną całość połączoną życiem Węgrzynow-

skiej całkowicie dedykowanym twórczości. Właściwie pozbawiona 

rodziny, bliższych kontaktów z  ludźmi, pozostała czujna na świat 

dokoła, czego dowodem niech będzie jej ostatnia praca – laser, 

skonstruowany specjalnie dla niej na Politechnice Warszawskiej, 

który tworzył ciągi rytmicznych linii i krzywych, stając się esencją 

rytmu bijącego w takt, skomponowanej specjalnie przez Pawła My-

kietyna, muzyki. Węgrzynowska jest artystką konstruktorką, pra-

cującą intensywnie w swoim studio przy ul. Syreny aż do śmierci 

w 2008 roku. Jej życie staje się rwącą opowieścią o ruchu i próbie 

jego uchwycenia.



JANINA WĘGRZYNOWSKA (1930-2010) was a Polish artist who 

most of her life lived and worked in Warsaw. She was a graphic 

designer creating logos (e.g. for the companies Cepelia and Polski 

Len), visual setting for the Argumenty magazine; she also worked 

for Polish Television painting boards with commercials and pro-

gramme announcements (e.g. the Cobra cycle design), but primari-

ly she painted op-art works.

Janina Węgrzynowska devoted her entire life to work. The vari-

ety of fields she was active in creates a coherent whole. She was 

interest in movement, but also in aesthetic effect of a work of art. 

Something we would today sum up under a broad term „design”. 

It was visible already in the works for the Argumenty magazine, 

where newspaper clippings create an ornament, emphasised with 

straight and curved lines. These lines will appear later in her 

paintings, which depart to the largest extant from the concrete ob-

ject, to become a quintessence of movement. In between, there is 

a long way in which the concrete fight with the abstract. On one 

hand, designing television boards in which legibility of names or 

the programme title is important, yet allows artistic interpreta-

tion, especially in advertisements or interludes, required readabil-

ity from the artist . On the other, they also required simplification 

of the message, which appears on the screen for a few seconds, to 

remain in the viewer’s awareness for a long time. Węgrzynowska 



used this skill also designing fabrics for Polski Len or logotypes, 

such as all the known Cepelia logos. Apart from that, she creat-

ed series of book illustrations (to mention only the illustrations for 

„Don Quixote” by Cervantes, awarded in Spain), collages, water 

paintings, portraits and, first and foremost, op-art, to which the 

artist was completely devoted. These seemingly varied interests, 

however, are connected in a clear whole by Węgrzynowska’s life, 

fully dedicated to creativity. Living almost without a family or 

close relationships with people, she remained alert to the world 

around her, which is reflected in her last work: a laser, constructed 

especially for her at the Polytechnic University of Warsaw, which 

created rhythmical sequences of straight and curved lines, becom-

ing the essence of rhythm set by the music composed by Paweł 

Mykietyn specifically for this purpose. Węgrzynowska was an art-

ist and constructor, working intensively in her atelier at Syreny 

Street until she died in 2008. Her life becomes a rapid story about 

movement and the attempts to capture it.

 Aunt Nina created everything on her own. She was all 
about movement. She didn’t support museums. For her, they were 
dead. A sepulchre. She would be delighted by the exhibition in 
Kiosk with art.
 She was obsessed with collecting glossy magazines. She 
had her visions. From pieces of colourful papers she made collages.

Henryka Jarosławska
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Yaelle Wisznicki Levi / NOWY DOM – WYSTAWA

Kiedy otrzymałam zaproszenie na wernisaż wystawy NOWY 

DOM w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” nie mogłam go od-

czytać, jako że sformułowane było po polsku. Jednak wyobraziłam 

sobie, że dotyczy otwarcia grupowej wystawy sztuki współcze-

snej. Uznałam, że nie zrobi różnicy czy zjawię się o godzinie wska-

zanej w  zaproszeniu czy trzydzieści minut później. Myliłam się. 

Gdy przybyłam, zobaczyłam grupę ludzi gotowych do wyjścia. Lu-

domir Franczak, kurator wystawy, mówił przez megafon i chociaż 

nie rozumiałam jego słów, czułam, że biorę udział w wyjątkowym 

i niekonwencjonalnym wydarzeniu. 

W  ramach wystawy, zorganizowanej w  formie wycieczki z  prze-

wodnikiem, zaprezentowano wizualne i  konceptualne prace trzy-

nastu artystów powstałe w odniesieniu do różnych części dzielnicy 

Węglin. Wycieczka po dzielnicy znajdującej się w południowo-za-

chodniej części miasta pozwala poznać typowe polskie przedmie-



ście, które, jak później się dowiedziałam, włączono formalnie w ob-

szar Lublina w 1957 roku. Po raz pierwszy znalazłam się tutaj, więc 

wszystko było dla mnie nowe – podobnie, jak prawie każda inna 

dzielnica tego miasta. Węglin nie leży „po drodze” do żadnego in-

nego miejsca, a zatem konieczny jest powód, aby się TAM wybrać. 

Wystawa poruszała problem architektury dzielnicy oraz struktu-

ry społecznej. Artyści ingerowali w przestrzeń publiczną i prywat-

ną, nawiązując kontakt z narracją historyczną. To bardzo ciekawy 

pomysł: wystawa w  przestrzeni publicznej w  sytuacji, gdy prze-

strzeń ta w zasadzie nie jest widoczna. Nawet jeśli można znaleźć 

publiczny trawnik lub niewielki plac, trudno je odróżnić od terenu 

czy własności prywatnej. Owa niepewność związana z przestrze-

nią mogłaby zniechęcać, gdyby nie tymczasowe poczucie wspól-

noty, które połączyło uczestników wycieczki. Psy szczekające za 

ogrodzeniami i zamknięte garaże mogłyby dostarczać nieprzyjem-

nych wrażeń obcemu, który przypadkowo znalazł się w  okolicy.

Jednak wycieczka motywowała do spojrzenia na te przypadkowe 

miejsca w inny sposób i umieszczenia ich w innym kontekście. Pod-

czas spaceru kilkakrotnie odniosłam wrażenie, że przestrzenie te 

są wskazywane po długim okresie pozostawania w ukryciu – jak 

opuszczony dom, w  którym ktoś zdejmuje zakurzone białe prze-

ścieradła okrywające meble. 

Szklarnia, praca Grupy Łodygi (Magdalena Franczak, Weronika 

Lewandowska i Jaśmina Wójcik), dotyczy nie tylko przestrzeni, ale 

relacji pomiędzy sferą publiczną a prywatną. Grupa ta nawiązała 

dialog z  jednym z  mieszkańców dzielnicy. Ich działania i  zmiany 

wprowadzone w  prywatnej szklarni podkreśliły wpływ czynni-

ka zewnętrznego na wewnętrzną dynamikę Węglina. Związek 

pomiędzy wizualnym i  konceptualnym wymiarem dzieła sztuki 

a widownią stanowi bardzo popularny temat w dyskusji nad sztu-

ka publiczną, Szklarnia jest znakomitym przykładem pracy, w któ-

rej udaje się uchwycić różne perspektywy, tworząc przestrzeń dla 

osobistej historii, a  jednocześnie przedstawiając wynik prostego, 

uniwersalnego działania, którego kontekst ustala tytuł pracy. 



Cała wystawa stanowi wynik większego projektu prowadzonego 

w dzielnicy i interesujące jest obserwowanie wychodzenia jej poza 

kontekst sztuki współczesnej. Fakt, że został nawiązany (nadal 

trwający) dialog pomiędzy uczestnikami projektu i mieszkańcami 

dzielnicy zapewnia obu stronom możliwość wcielenia się w inne, 

niż zazwyczaj, role. Artyści muszą, chociaż częściowo, przyjąć 

punkt widzenia miejscowych, aby zrozumieć podstawowy postęp, 

jakiego dokonali w  przestrzeni dzielnicy, a  mieszkańcy powinni, 

przynajmniej w  pewnym stopniu, zrozumieć punkt widzenia ar-

tystów przedstawiony środkami wizualnymi. Gdy te dwie per-

spektywy spotykają się, a  przedsięwzięcia artystyczne związane 

są z działaniami (i potrzebami) społecznymi, stworzona zostaje so-

lidna podstawa do wprowadzania i akceptowania zmian zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych.



Yaelle Wisznicki Levi / NOWY DOM – EXHIBITION

When I received the invitation for the opening of the exhibition 

Nowy Dom (New Home) in the cultural center of Węglin, I could not 

read it through as it was written in Polish but I imagined a ‚shaking 

glasses’ opening of a contemporary art group exhibition. I thought 

that arriving on the exact time written on the invitation or half 

hour later will not make a difference. I was wrong. When I arrived, 

I saw a gathering of people, ready to set off. Ludomir Franczak, the 

curator of the exhibition was speaking in the megaphone and even 

though I could not understand what he was saying, I felt that I am 

taking part of a unique and unconventional experience. 

Shaped in the form of a guided tour, the exhibition presented visu-

al and conceptual reactions, by thirteen artists, to different parts 

of the Węglin district. The tour around the neighborhood, located 

in the south-western part of the city, shows a typical Polish sub-

urb, which, as I learnt, became an official part of Lublin in 1959. It 

was the first time I visited this part of Lublin and at that time, it 

was new to me almost like every other part of the city, although, 

as it lies on the outskirts of Lublin, Węglin is not ‘on the way’ to any 

other place inside the city, so going there means having a reason 

to go THERE. The exhibition was dealing with the neighborhood’s 

architecture and social structure. The participant artists creat-

ed interventions in its public and private spaces, communicating 

with its historical narrative. It is interesting to think of such an 

action, an exhibition in the public space when there was actually 

no visible public space around. And even if there is a public piece 

of grass, or a small square, it was hard to distinguish them from 

the private spaces and property. This uncertainty regarding the 

space could have been an aversive experience, if not the tempo-

rary collective that joined together for the tour. Barking dogs in 

fenced yards and closed storages could have been an unpleasant 

experience for a stranger who has been caught in the neighbor-

hood by mistake, but the tour was an invitation to experience even 

these very random spots in a different way and a different con-

text. Along the tour, there were moments where I felt as if these 

places are being exposed for the very first time after a long period 

they were hidden from the passersby, like in an abandoned house 

which someone decided to remove the white dusty sheets covering 

its furniture. Glass House, a work by the collective Grupa Łody-

gi (Magdalena Franczak, Weronika Lewandowskiej and Jaśmina 

Wójcik) is dealing with the relationship between public and pri-

vate, and not just space. The collective created a dialog with one 

of the neighborhood’s residents. Their actions and interventions in 

his private glass house emphasized the influence of an outside fac-

tor on the inside dynamics of the neighborhood. The relationship 

between the visual and the conceptual content of an art work and 

its audience, is a very popular topic in the discussion of public art 



and Glass House is a very good example for a work which manage 

to catch different angles, creating space for a personal story and in 

the same time presenting an outcome of a very simple universal 

act, that only its title creates its context. The whole exhibition is an 

outcome of a larger project that is taking place in the neighborhood, 

and indeed, it is interesting to explore this action of the exhibition 

outside of the contemporary art context. The fact that there was 

(and still) a dialog between the participants and the neighborhoods 

residents, gives both sides the opportunity to have a different role 

than they usually play. The artists must adopt at least some of the 

locals’ point of view in order to understand their basic progression 

in the space of their neighborhood and the residents should em-

brace at least some of the artists’ visual point of view. When bring-

ing these two perspectives together and the artistic intervention 

is meeting the social activity (and the social need), then there is a 

solid ground for creating and accepting changes both outside and 

inside.

Another part of the tour was a piece by the choreographer and 

dancer Elisabetta Consonni. In the middle of the tour, there were 

two performers coming out of a street corner, or maybe they 

emerged out of the audience – it was hard to tell since their ap-

pearance was so sudden. Dressed in black with their hands and 

heads covered with gloves and stocking caps, they looked like a 

modern version of bandits, just after they finished their ‘work’. For 

a while, we were following their movement as they rolled down 

the street, performing a loop set of movements, until they reached 

the next street corner and left our sight. On the first moments of 

their performance, I noticed that we, the audience, are trying to get 

accustomed to the situation – to change something in our physical 

progression in the space. From an eye level look, we were looking 

down and every step we did became more hesitated - the context 

was changed and so was the language. We had to experience and 

perceive physical movement and it automatically influenced our 

own presence and our own movement. Through this performative 

act, this particular road in Węglin district became for a while, a 

public space.
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Ania Witkowska, Adam Witkowski

z pomocą pani Barbary Lichorobiec-Sokołowskiej

Lublin kojarzył się nam z cechami radiestetów i bioenergoterapeu-

tów. To było wspomnienie z dzieciństwa – różdżkarz przyjeżdżają-

cy z południa kraju, sugerujący rodzicom przestawienie łóżka, by 

żyło się lepiej i zdrowiej.

Ta retrospekcja skłoniła nas do zerknięcia na strony lubelskich ra-

diestetów. Okazało się, że w dobie PRL przygotowywanie terenów 

pod budowę osiedla wiązało się z  diagnozą wykonywaną przez 

takie osoby. Urbaniści w niektórych przypadkach ściśle współpra-

cowali z  radiestetami i  omijali możliwie cieki wodne czy studnie. 

W  ten sposób zbudowano kilka osiedli w  Lublinie. W  przypadku 

Węglina takiej procedury jednak nie zastosowano. 

Większość mieszkańców osiedla to raczej seniorzy, osoby w  gor-

szej kondycji fizycznej, schorowane. Pomyśleliśmy, że być może za-

trudnienie na potrzeby projektu uznanej radiestetki pomoże tym 

ludziom. Skonsultowanie ich dolegliwości czy złego samopoczucia 

z kimś, kto może udzielić im porady z zakresu bioenergoterapii i ra-

diestezji stało się naszym celem. 

I tak dotarliśmy do pani Barbary Lichorobiec-Sokołowskiej, hono-

rowej członkini Cechu Naturoterapeutów i  Radiestetów w  Lubli-

nie. Osoby z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem.

Pani Barbara z dużą otwartością przyjęła nasze zaproszenie. Usłu-

gi tego rodzaju nie cieszą się już w Polsce popularnością i brakuje 

kontynuatorów. 

Pierwsze praktyki radiestezyjne miały miejsce w  Chinach już 

2000 lat p.n.e. Jednym ze słynniejszych radiestetów był biblijny 

Mojżesz, który uderzając laską w skałę spowodował wytryśnięcie 

źródła. Nauka jednak nigdy nie uznała radiestezji za swoją.

Zdjęcia w rozdziale Październik – Anna Witkowska i Adam Witkowski
Photographs in the October part – Anna Witkowska and Adam Witkowski



Sama diagnoza miała indywidualny przebieg w zależności od ocze-

kiwań mieszkańców.

Pani Barbara w  każdym z  domów była przez kilka godzin i  do-

kładnie sprawdzała, za pomocą różdżki oraz wahadła, jeden po-

ziom mieszkania pod kątem szkodliwych dla zdrowia cieków i żył 

wodnych. Badała również zażywane przez diagnozowanych leki. 

Udzielała prostych rad na temat redukcji szkodliwego promienio-

wania pochodzącego z telewizora czy komputera. Rozmowy i spo-

tkania miały bardzo indywidualny przebieg, w  zależności od po-

trzeb.

Najistotniejszy jest dla nas wniosek ogólny płynący z tego działania 

– wszystkie trzy badane domy nie zostały zbudowane w miejscach 

bardzo szkodliwych. Ilość cieków była niewielka. Węglin okazał się 

być energetycznie dobrym miejscem do mieszkania.

 

Ania Witkowska, Adam Witkowski

with the assistance of   Barbara Lichorobiec-Sokołowska

We associated Lublin with  radiesthetics and bioenergotherapists. 

It was a childhood memory: a water diviner coming from the south 

of Poland, suggesting parents to move the bed, so that we could live 

better and healthier.



This retrospection inspired us to check the websites of radiesthet-

ics in Lublin. It appeared that in the socialist times, preparation of 

building areas required a diagnosis performed by such people. In 

some cases, city planners cooperated closely with radiesthetics, 

and avoided possible watercourses or wells. A few quarters in Lub-

lin were built this way. However, in case of Węglin, the procedure 

was not applied. 

Most residents of the quarter are seniors, people of weaker physi-

cal condition, ill. We thought that maybe hiring an acknowledged 

radiesthetic for this project would help these people. Consulting 

their ailments or malaise with someone who can provide advice 

in bioenergotherapy or radiesthesia, became our goal.  This is how 

we found Ms Barbara Lichorobiec-Sokołowska, a honorary mem-

ber of the Natural Therapists and Radiesthetics Association in Lu-

blin. A person with outstanding achievements and experience. Ms 

Barbara accepted our invitation with great openness. This type of 

services lost its popularity in Poland, and there are few people to 

continue the tradition. 

Diagnosis was individual, according to the resident’s expectations.

Barbara spent a few hours in each house, and searched – using a 

rod and a pendulum – one level of a flat for harmful watercours-

es and water veins. She also analysed the drugs taken by the di-

agnosed residents. She provided simple advice on how to reduce 

harmful TV or computer  radiation. Conversations and meetings 

had an individual course, according to the resident’s needs.

The most important for us is the general conclusion derived from 

this action: none of the three examined houses  was built at a very 

harmful site. Regarding energy, Węglin appeared to be a good 

place to live in.



Weronika Fibich / NOWY DOM

Ściany pokoi malujemy kolejnymi warstwami farby, oklejamy ta-

petami dla oswojenia przestrzeni, dla zadomowienia. Wywabiamy 

obce zapachy, wymieniamy meble. Uporczywie zakrywamy zacie-

ki, liszaje – zacieramy znaki czasu. Ustalamy nowy porządek i mó-

wimy: to jest mój dom. Chciałam ten zastany ład naruszyć. Zabu-

rzyć codzienny rytm, powtarzalność czynności i zdarzeń. Poprzez 

obecność w prywatnych mieszkaniach nakłonić ich lokatorów i są-

siadów do rozpoznania odkładających się przez lata warstw pamię-

ci. Wydobyć historie miejsc, a następnie odnaleźć ich współczesne 

odpowiedniki. Oskar, chłopiec z  Węglina, jest dla mnie przewod-

nikiem po rodzinnych zaułkach domu. Tam, gdzie wchodzić nie 

wypada – rozpoznaniu miejsca – towarzyszy dziecięca, niczym 

nieskrępowana, imaginacja. Powstają wówczas rysunki z pamięci. 

Wartość takich „rysunków” polega na tym, że udaje się w nich po-

wiązać i przepleść prywatne z publicznym, wyrozumowane z intu-

icyjnym, przypomniane z odczuwanym. 



Weronika Fibich / NEW HOUSE

We cover the room walls with new layers of paint, we put wallpa-

per to get accustomed to the space, to feel like home. We remove 

foreign smells, change furniture. We persistently cover leaks, li-

chens, we remove the signs of time. We establish new order and 

say: this is my house. I wanted to disturb the order I found. Destroy 

the daily rhythm, routine in actions and events. By my presence 

in private homes, I wanted to urge their inhabitants and neigh-

bours to recognise layers of memories accumulating for years. To 

discover history of places, and then find their contemporary coun-

terparts. Oskar, a boy from Węglin, is my guide around the famil-

iar nooks and crannies of the house. Recognition of places which 

should not be entered is accompanied by a childlike, unrestrained 

imagination. Then drawings from memory are created. The value 

of such „drawings” consists in the fact that they combine and inter-

twine the private with the public, the rational with the intuitive, 

the remembered with the anticipated.
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Marcin Dymiter / SPACER DŹWIĘKOWY – Węglin

Idea field recordingu związana jest z  szerokim widzeniem dźwię-

ku, ale też problemów związanych z hałasem w kontekście cywili-

zacji.

Po raz pierwszy termin pejzaż dźwiękowy (ang. soundscape) został 

użyty przez Alvina Luciera w książce „A New Soundscape” (1965). 

Te idee zapoczątkowały zainteresowanie się dźwiękiem otocze-

nia w  szerokim ujęciu. Ruch zainicjował kanadyjski kompozytor 

Raymond Murray Schafer, który założył stowarzyszenie World 

Soundscape Project mające na celu realizację nagrań terenowych, 

analizę środowisk dźwiękowych oraz edukację. Głównym celem 

stowarzyszenia była refleksja nad fenomenem dźwięku tak zanie-

dbywanym w  „kulturze obrazu”. Na podstawie badań, doświad-

czeń i  warsztatów powstała najważniejsza publikacja w  dziedzi-

nie ekologii akustycznej „Strojenie świata”. Również na tym polu 

ważny i istotny wkład ma Polska. Kompozytor Witold Lutosławski 

zajął się problemem zanieczyszczenia środowiska dźwiękowego 

doprowadzając do zapisu dotyczącego prawa do ciszy, który w 1969 

roku uchwaliła rada UNESCO. 

Jednym z  podstawowych ćwiczeń służących poznaniu pejzażu 

dźwiękowego jest spacer dźwiękowy (ang. soundwalk). To metoda, 

która pozwala w naturalny sposób dostrzec i otworzyć się na ota-

czające spektrum. Spacer bez włączonego telefonu, bez słuchawek, 

bez rozmów, bez pośpiechu. Tylko my i  otoczenie. Rozpoznanie 

własnego tempa, oddechu, wreszcie dźwięków własnego ciała to 

początek procesu. Spacer powinno poprzedzać umiejętne zaprojek-

towanie ścieżek. Różne miejsca, pory dnia,  różne warunki pogodo-

we pozwalają na obserwację przemian audiosfery. Po zakończeniu 

spaceru konieczna jest ocena postrzeganych krajobrazów dźwię-

kowych, m.in. wyróżnienie dźwięków przyjemnych i nieprzyjem-

MOBILNY DOM – OBIEKT DŹWIĘKOWY

koncepcja i realizacja – Marcin Dymiter

zdjęcie domu – Łukasz Głowala

Praca Mobilny dom to obiekt dźwiękowy. Z zewnątrz przypomina 

typowy dom z lat 70./80. XX wieku. 

Taka architektura była wyznacznikiem jakości i  stylistyki mi-

nionych czasów. Mobilny dom pojawia się w  dzielnicy Lublina 

– Węglin, położonej poza centrum. Obiekt – dom w  małej skali – 

rozpoczyna swoistą wędrówkę po Węglinie. W  każdym z  miejsc, 

do których zawita pojawi się w  nowym, wizualnym oraz dźwię-

kowym kontekście. Front obiektu to realny budynek w Gdańsku, 

który zarazem nawiązuje do stylistyki domów na Węglinie. Na po-

ziomie audio to praca oparta na dźwiękach znalezionych w miesz-

kaniu wypełnionym technologicznymi odgłosami, dźwiękami 

przedmiotów kuchennych, pracy. Słuchamy dźwięków mobilne-

go domu za pomocą radioodbiorników. Mobilny dom wpisuje się 

i zmienia na moment sferę wizualną i dźwiękową Węglina.



nych, dźwięków „nieobecnych” oraz sztucznych czy modyfikują-

cych naturalny krajobraz.

Czy Węglin jest miejscem wyjątkowym? To, co moim zdaniem jest 

interesujące, to symbioza terenów zagospodarowanych przez czło-

wieka i  terenów ukształtowanych przez naturę. Miejsca ucywili-

zowane i  porzucone. W  oddalonym od centrum miasta Węglinie 

ścierają się ze sobą miasto i natura. Zaproponuję trasy, które mogą 

być pomocne w wytaczaniu własnych dźwiękowych ścieżek.

Uwaga! Proponuję odejść jak najdalej od Alei Kraśnickiej, nie spacero-

wać obok niej czy równolegle. To główne źródło zakłóceń.

TRASA 1

Warto rozpocząć ścieżkę od DDK „Węglin” i wejść w ulicę Lipniak. 

Należy iść ulicą, aż dotrzemy do rzeczki. Można kontynuować spa-

cer idąc wzdłuż niej ulicą Lipniak.

TRASA 2

Nazwałbym trasę „miejską”. Małe ulice układają się w  system za-

krętów przypominając organiczną formę. Rozpocznijmy spacer od 

ul. Aksini, a następnie dojdźmy do ul. Beatrycze, Cyda, następnie 

Guliwera, Parysa, Heloizy, Nataszy, Orlanda. W przypadku tej tra-

sy obecność małej architektury i układ ulic mają spory wpływ na 

to, co dociera do naszych uszu.

TRASA 3

Idziemy w  kierunku dawnego dworu, wzdłuż ogrodzenia Parku 

Węglin. Park Węglin jest rodzajem naturalnego filtra akustycz-

nego. Drzewa, krzewy chronią do pewnego stopnia przed hała-

sem. Mijamy park i udajemy się w kierunku ulicy Roztocze, a da-

lej w stronę ogródków działkowych. Jeśli przejdziemy przez ulicę 

Jana Pawła II i udamy się w stronę ulicy Jantarowej zbliżymy się 

do linii kolejowej. To może być miłe zakończenie spaceru – usłyszeć 

z dala nadjeżdżający pociąg.

TRASA 4

To najdalsza trasa, ale nie trzeba od niej zaczynać. Mijając granicę 

Węglina, wyznaczoną przez linię kolejową, dotrzemy do Rezerwa-

tu Przyrody Stasin. Bliskość rezerwatu to duży komfort dla miesz-

kańców – może zaskoczyć zupełnie inną niż w mieście amplitudą 

dźwięków, otworzyć przy tym oczy i  nozdrza na bogactwo kolo-

rów, kształtów i zapachów. Kto będzie miał więcej czasu może udać 

się w stronę Starego Gaju. W przypadku tej trasy istotne jest to, iż 

będąc na terenie miasta wchodzimy w przestrzeń natury.

 

Na koniec kilka propozycji, które mogą pomóc w spacerach dźwię-

kowych czy przygotowaniu własnej trasy.

–> Zacznijcie od 5 minutowych spacerów, chodźcie w ciszy i skupie-

niu uważając na każdy mijany, słyszany dźwięk. Niech każdy na-

stępny spacer będzie o 5 minut dłuższy, a więc 5-minutowy, 10-mi-

nutowy, 15-minutowy itd. 

Po kilku już spacerach warto spróbować spaceru z  zawiązanymi 

oczami (zalecana elastyczna opaska na oczy czarna lub w  innym 

ciemnym kolorze lub kawałek ciemnego i gęstego materiału), aby 

skupić się na samych dźwiękach. Uwaga: konieczny jest przewod-

nik, który zadba o bezpieczeństwo podczas spaceru. Osoba z prze-

paską na oczach przez cały czas jest prowadzona przez przewodni-

ka, który dba o bezpieczeństwo (krawężniki, przejścia dla pieszych, 

dziury, wszelkie nierówności terenu, woda, mosty, kałuże) prowa-

dząc osobę w opasce za rękę lub trzymając za ramię.

–> Kiedy spacery stają się coraz dłuższe szukajcie dźwiękowych 

wyzwań – nie poprzestając jedynie na słuchaniu dźwięków do-

minujących, ciągłych itd. Koncentrujcie swoją uwagę raczej na 



detalach, dźwiękach prawie niezauważalnych, na dźwiękach in-

cydentalnych, które jednocześnie wzbogacają i poszerzają stabilne 

pasmo miejskiego hałasu. Warto zmieniać i poszerzać  trasy o nowe 

miejsca. 

–> Notujcie swoje uwagi, spostrzeżenia. Jeśli w  okolicy, w  trakcie 

spacerów, znajdziecie ciekawe akustycznie miejsce, postarajcie się 

odpowiedzieć na  poniższe pytania:

– Jakie to miejsce?

– Jaki to dźwięk? Postarajcie się go opisać.

– Co interesującego jest w danym dźwięku?

– Czy jest stały czy się zmienia?

– Nazwijcie to miejsce z uwagi na dany dźwięk.

–> Zapiszcie, zachowajcie wszystko, aby przygotować potem mapę 

z  takimi miejscami w  danej przestrzeni: nanieście te punkty na 

mapę, napiszcie nazwy miejsc oraz podpiszcie swoim imionami. 

Będzie to mapa dźwiękowa – wynik nasłuchiwania terenu. Zapro-

ście na taki spacer swoich bliskich!



MOBILE HOUSE – SOUND OBJECT

concept and execution – Marcin Dymiter

photograph of the house – Łukasz Głowala

Mobile House is a sound object. From the outside it resembles a typ-

ical house from 1970s/1980s. 

This architecture was a sign of quality and style of the times past. 

Mobile House appears in Węglin, a quarter in Lublin situated out-

side the city centre. The object, a small-scale house, starts a specif-

ic journey around Węglin. Everywhere it appears, it does so in a 

new visual and acoustic context. The transition takes place on two 

planes: the front of the object is a real building in Gdańsk, refer-

ring to the style of Węglin houses. On the audio level, this project 

is based on the tones found in a flat filled with technological noises, 

sounds of kitchen utensils, work. We are listening to the sounds 

of the mobile house on radios. For a moment the Mobile House in-

scribes into and changes the visual and acoustic sphere of Węglin.

Marcin Dymiter / SOUNDWALK – Węglin

The idea of field recording is associated with a broad understand-

ing of sound, but also with noticing problems related to noise in the 

context of civilisation.

The term soundscape was used for the first time by Alvin Lucier in 

his book A New Landscape (1965). These ideas originated in his in-

terest in the sounds of the environment, broadly understood. The 

movement was initiated by Canadian composer, Raymond Murray 

Schafer, who established World Soundscape Project association to 

perform field recordings, analyse audio environments and provide 

education. The main aim of the association was reflection on the 

phenomenon of sound, neglected in the “image culture”. Based on 

research, experiments and workshops, the most important publica-

tion in the field of acoustic ecology appeared: Tuning the World. Po-

land also contributed significantly to this area: Witold Lutosławski, 

composer, took interest in the problem of acoustic pollution, which 

led to a provision regarding the right to silence, introduced by the 

UNESCO council in 1969. 

One of the basic exercises to understand a soundscape is sound-

walk. This method allows to notice and open to the surrounding 

spectrum in a natural manner. A walk with a switched-off phone, 

without earphones, without chatter, without rush. Only us and 

the environment. Recognising our own pace, breathing rate, final-

ly, the sounds of our own bodies, is the beginning of the process. 

The route of the walk should be carefully planned beforehand. 

Different places, times of day, different weather conditions enable 

to observe changes in audiosphere. After the walk, it is necessary 

to evaluate the observed soundscapes, e.g. distinguishing between 

pleasant and unpleasant sounds, “absent” sounds, and artificial 

ones, or those which modify the natural landscape.



Is Węglin an exceptional place? In my opinion, the symbiosis of the 

areas cultivated by man and those shaped by nature is interest-

ing. Civilised and abandoned sites. In Węglin, away from the city 

centre, the city and nature engage in a battle. I will suggest routes 

which can help in finding one’s own sound paths.

Note: I suggest moving far away from Kraśnicka Alley, and avoid 

walking nearby or along the street. This is the main source of noise.

ROUTE 1

I recommend starting by the Arts and Community Centre, and 

turning into Lipniak Street. Go down this street, until you reach 

a river. You may continue the walk along the river, down Lipniak 

Street.

ROUTE 2

I would call it an “urban” route. Small winding streets create a sys-

tem which resembles an organic form. Let’s start the walk at Aksi-

ni Street, then go to Beatrycze St., Cyd St., then Guliwer St., Parys 

St. , Heloizy St., Nataszy St., Orlanda St. In case of this route, the 

presence of small architecture and the system of streets greatly af-

fect the sounds we perceive.

ROUTE 3

We are going toward the former mansion, along the Węglin park 

fence. The Węglin park is a kind of natural acoustic filter. Trees and 

bushes protect us, to a certain extent, from the noise. We pass the 

park and go toward Roztocze Street, then in the direction of gar-

den area. If we cross Jana Pawła II Street and go toward Jantarowa 

Street, we reach a railway. It may be a nice ending of the walk, to 

hear a train coming from the distance.

ROUTE 4

This route is the longest, but it does not have to be the first one. 

Passing the border of Węglin, set by the railway, we get to Stasin 

Nature Reserve. Proximity of the reserve is a great convenience 

for the inhabitants, as it may surprise visitors with an amplitude 

of sounds different than that in the city, as well as open the eyes 

and nostrils to a wealth of colours, shapes and fragrances. If you 

have more time, you may go to Stary Gaj. In case of this route it is 

important that being still in the city, we enter the realm of nature.
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Budowa DDK „Węglin”, zdjęcie z archiwum Dariusza Borucha
Building of DDK „Węglin”, photo from archive of Dariusz Boruch



In the NEW HOUSE project, movement is crucial. It builds the 

dynamics of events and the whole quarter. It is hard to anticipate 

what is yet ahead of us, so equally important is leaving free space 

for those who would like to use it. The people living in the quarter 

not only participate actively in events, but also co-create them, by 

helping the Łodygi group in tidying the greenhouse, opening their 

houses to Weronika Fibich, Ania Witkowska and Adam Witkow-

ski, sharing their archives with us. The quarter is full of mysteries 

and hidden treasures, one must only take a step to find them. De-

cember, a month of family meetings, is a good moment for summa-

ries, but also for a glance into the future. The most interesting is 

always ahead of us. 

As part of the NEW HOUSE project, we invited residents to partic-

ipate in creating it. On of the invited was Zbigniew Sobczuk, living 

on the border between Węglin and Konstantynów, the President 

of Zachęta in Lublin, longtime director of KONT Gallery. We asked 

him to create his own exhibition space. Sobczuk suggested a col-

laboration with Łukasz Głowacki. This resulted in two separate 

projects. One described industrial landscape associated with brick 

factories in Lublin, until recently still numerous in this area. The 

other referred to the concept of Żeromski’s glass houses and to the 

community centre as a specific social entity. We present them in 

December, leaving a few empty pages for you, the residents, but 

also for visitors who come to see Węglin with this guide.

W projekcie NOWY DOM istotny jest ruch. To on buduje dynami-

kę wydarzeń i  całej dzielnicy. Trudno przewidzieć co jeszcze nas 

czeka, dlatego równie ważnym elementem jest wolna przestrzeń 

pozostawiona dla tych, którzy chcieliby z  niej skorzystać. Miesz-

kańcy dzielnicy nie tylko czynnie uczestniczą w  wydarzeniach, 

ale również je współtworzą – pomagając Grupie Łodygi uprzątnąć 

szklarnię, otwierając swoje domy dla Weroniki Fibich oraz Ani 

Witkowskiej i  Adama Witkowskiego, dzieląc się z  nami swoimi  

archiwami. Dzielnica pełna jest tajemnic i ukrytych skarbów. Trze-

ba tylko uczynić krok, aby je odkryć. Grudzień – miesiąc spotkań 

rodzinnych – to dobry moment na podsumowania, ale i spojrzenie 

w przyszłość. Najciekawsze jest zawsze przed nami.

W  ramach NOWEGO DOMU zaprosiliśmy mieszkańców do jego 

współtworzenia. Jednym z  zaproszonych był Zbigniew Sobczuk 

– mieszkaniec pogranicza Węglina i  Konstantynowa, Prezes lu-

belskiej Zachęty, wieloletni szef Galerii Kont. Poprosiliśmy go 

o  stworzenie swojej własnej przestrzeni wystawienniczej. Sob-

czuk zaproponował współpracę z  Łukaszem Głowackim. W  efek-

cie powstały dwa osobne projekty. Jeden opisujący przemysłowy 

krajobraz związany z  lubelskimi Cegielniami, jakich wiele było 

jeszcze całkiem niedawno w tej okolicy. Drugi nawiązujący do idei 

szklanych domów Żeromskiego i do domu kultury, jako swoistego 

bytu społecznego. Prezentujemy je w grudniu, pozostawiając kilka 

stron pustych dla Was – mieszkańców, ale i spacerowiczów, którzy 

z przewodnikiem wybiorą się na Węglin.



z dwóch najdłużej pracujących cegielni była ta usytuowana pomię-

dzy ulicami Wojciechowską a Nałęczowską i Morwową, na skraju 

dzielnicy Konstantynów. Zbudowana w połowie lat 90. XIX wieku 

we wsi Rury Brygidkowskie pod Lublinem. Spalona podczas I woj-

ny światowej. Odbudowana na podstawie nowego projektu za-

twierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego 30 listopada 1923 roku. 

Celem projektu artystyczno-społecznego „Cegielnia”, realizowane-

go w ramach wydarzenia „Nowy dom” organizowanego w Dzielni-

cowym Domu Kultury „Węglin”, jest rekonstrukcja cyfrowa byłej 

cegielni w dawnych Rurach Brygidkowskich, według projektu bu-

dowlanego z 1923 roku.

Zbigniew Sobczuk / CEGIELNIA

Cegła jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w budow-

nictwie. Służy do wznoszenia m.in. murów, ścian, filarów, a  tak-

że fundamentów, posadzek, stropów. Cegła produkowana jest od 

IV w  p.n.e., w  wielu odmianach i  rodzajach, suszona i  palona, ro-

mańska i gotycka, silikatowa i  szamotowa, biała i czerwona. Poza 

znaczeniem funkcjonalnym, cegła posiada również status sym-

boliczny i  metaforyczny – jest synonimem łączenia, budowania, 

trwałości i stabilności. Cegła towarzyszy nam od tysięcy lat, wpi-

sując się w krajobraz architektoniczny i kulturowy. 

Na początku cegłę suszono w słońcu oraz wypalono, głównie w ce-

gielniach polowych. Od czasu wynalezienia pieca „hoffmanow-

skiego” cegłę zaczęto produkować na skalę masową. Pod koniec 

XIX wieku powstały pierwsze cegielnie w Lublinie, pierwsza mię-

dzy dzisiejszymi ulicami Nałęczowską a  Wojciechowską, druga 

w okolicach skrzyżowania al. Spółdzielczości Pracy i ul. Związko-

wej oraz  trzecia przy ulicy Chodźki. Wraz z rozwojem miasta ce-

gielni przybywało, w  latach 40. XX w. było ich około dziesięciu. 

Poza produkcją cegieł, z uwagi na swoją specyfikę architektonicz-

ną, cegielnie stały się także ważnymi miejscami w przestrzeni zu-

rbanizowanej. Kominy cegielni widoczne z daleka, były punktami 

orientacyjnymi niczym kościelne wieże. Z czasem jednak zaczęły 

one znikać z  pejzażu miasta, głównie za sprawą zmian gospodar-

czych oraz rozrastania się przestrzeni mieszkalnych i usługowych. 

Pierwsze cegielnie zaczęto likwidować w Lublinie w latach 50. XX 

wieku, wtedy zburzono m.in. cegielnie przy ul. Łęczyńskiej, na 

Bazylianówce i na rogu ul. Związkowej i al. Spółdzielczości Pracy. 

Pod koniec lat 60. rozebrano obie cegielnie na Kalinie. Na początku 

lat 70. zostało pięć cegielni, natomiast do lat 80. przetrwały tylko 

dwie. Jako ostatnią wygaszono cegielnię przy ulicy Chodźki. Jedną 

Zbigniew Sobczuk / BRICK FACTORY

Brick is one of the most common materials used in building indus-

try. It is used to build walls, pillars, as well as foundations, floors, 

ceilings. Bricks are produced since 4th century BC, in various types 

and kinds: dried and fired, Roman and Gothic, silicate and cha-

motte, white and red. Apart from its functional significance, the 

brick also has a symbolic and metaphoric dimension; it is a symbol 

of connection, building, durability and stability. The brick has been 

with us for thousands of years, becoming a part of architectural 

and cultural landscape. 

In the beginning, bricks were dried in the sun and fired, most-

ly in field brick factories. Ever since the invention of Hoffmann 

kiln, bricks have been produced on a mass scale. At the end of the 

19th century, first brick factories were established in Lublin; the 

first one between today’s Nałęczowska Street and Wojciechows-

ka Street, the second one in the area where Spółdzielczości Pracy 



Projekt budowlany cegielni w dawnych Rurach Brygidkowskich pod Lublinem, 1923. 
Kopia dokumentacji technicznej cegielni została udostępniona przez Archiwum Pań-
stwowe w Lublinie

Construction project of the brick factory in old Rury Brygitkowskie near Lublin, 1923. 
Copy of the technical documentationwas made avaliable by the State Archive in Lublin.



Alley and Związkowa Street cross, and the third one at Chodźki 

Street. Along with the development of the city, the number of brick 

factories was growing; in the 40s of the 20th century there were 

ca. ten of them. Apart from brick production, due to their specific 

architecture, the brick factories also became important sites in the 

urban space. Their chimneys were visible from a distance; they 

were orientation landmarks, like church towers. However, with 

time they started disappearing from the city landscape, primarily 

due to economic changes and expansion of residential and service 

areas. 

First brick factories were closed down in Lublin in the 50s of the 

20th century; then the brick factories at Łęczyńska St., Bazy-

lianówka and on the corner of Związkowa St. and Spółdzielczości 

Pracy Alley were pulled down. In late 60s, both brick factories in 

Kalin were demolished. In early 70s, five brick factories were left, 

and only two survived until the 80s. The brick factory at Chodźki 

Street was the last one to be closed down. One of the longest work-

ing bring factories was the one located between Wojciechowska 

Street and Nałęczowska and Morwowa Street, at the border with 

the Konstantynów quarter. Built in the middle 90s of the 19th cen-

tury in Rury Brygidkowskie village near Lublin. Burnt during the 

First World War. Rebuilt on the basis on a new project approved by 

the Voivode of Lubelskie region on November 30th, 1923. 

The aim of the art and social project „Brick Factory”, implement-

ed as part of the NEW HOUSE event organised in Węglin Culture 

House is to reconstruct digitally former brick factory in former 

Rury Brygidkowskie village, according to the blueprint from 1923.

Łukasz Głowacki / NOWY DOM – STAN DOMOWY / film

Film jest zestawieniem dwóch scen – przestrzeni budynków będą-

cych ramami dla obrazu ich użytkowania. Pierwszym z nich jest 

tzw. Dom Ludowy zbudowany w  1906 roku, potocznie nazywa-

ny przez tutejszych „ludowcem”. Drugim jest Nałęczowski Ośrod-

ka Kultury potocznie tytułowany „domem kultury” otworzony 

w 1960 roku. Budynki zbudowano w odmiennych stylistykach ar-

chitektonicznych, różni je także kondycja w jakiej przetrwały, któ-

rą można określić w  przypadku „ludowca”, jako stan opuszczenia 

– degradacji oraz faza modernizacyjnej przebudowy, którą prze-

chodzi dom kultury.



Łukasz Głowacki / NEW HOUSE – HOUSE LAW / a film

The film juxtaposes two scenes – building settings, and creates a 

framework for the presentation of their use. The first one is the so-

called Folk House, built in 1906, commonly referred to by the locals 

as „ludowiec” (peasant activist in Polish), the other is the Cultural 

Centre in Nałęczów, popularly called „community centre”, opened 

in 1960. The buildings represent different architectural styles; also 

their present condition is different: in case of „ludowiec”, it is a 

state of neglect, degradation, whereas the community centre is in a 

phase of modernisation and reconstruction.

The essence of the film is deconstruction of the utopian „new 

house” project, in which individual architectural elements: con-

struction of the walls and interior space come from two different 

buildings, from the community centre and „ludowiec”. The com-

munity centre in the film acts as a form in the process of moderni-

sation, emanating with the potential of varied cultural offer and 

usability of infrastructure. The space is intended to continue local 

identity associated with „organic work”, self-organisation of civil 

society, metaphorically represented by the Folk House. The paral-

lel between the „new house” and the literary myth of the „glass 

house” is clear, especially in Nałęczów, a place associated with the 

life and work of Stefan Żeromski. In a forgotten library, visions 

of the „glass house” and „new” generation are confronted. The 

moment of silent reading in a room with leaking roof and falling 

plaster is somehow bitter. Despite general degradation, „ludowiec” 

still serves next generation, it is their habitat. Creating the identity 

status results from subconscious annexation of the remains of a 

dying house’s past. There has been a reversal in identification of 

the group of residents, moving against the wind toward the past, 

contrary to modernisation processes.

The identity of the new centre in its EU-sponsored version is a 

small town community centre, presently oriented to improve func-

Sensem filmu jest dekonstrukcja utopijnego projektu „nowego 

domu”, którego poszczególne atrybuty architektoniczne: konstruk-

cja ścian i przestrzeń wnętrza pochodzą z dwóch różnych budyn-

ków, czyli domu kultury i „ludowca”. Ośrodek kultury gra w filmie 

rolę formy w  procesie modernizacji, epatującej potencjałem zróż-

nicowanego programu kulturalnego oraz użytecznością infra-

struktury. Rolą przestrzeni jest kontynuacja lokalnej tożsamości 

związanej z  „pracą organiczną”, samoorganizacją społeczeństwa 

obywatelskiego, którego metaforą jest „Dom Ludowy”. Oczywista 

jest paralelność hasła „nowego domu” z literackim mitem „szklane-

go domu” zwłaszcza w Nałęczowie – miejscu związanym z życiem 

i twórczością Stefana Żeromskiego. W zapomnianej wypożyczalni 

książek dochodzi do konfrontacji wizji „szklanego domu” z  „no-

wym” pokoleniem. Moment milczącego czytania w pomieszczeniu, 

w którym przecieka dach i odpadają tynki ma gorzką wymowę. Po-

mimo ogólnej degradacji, „ludowiec” służy następnemu pokoleniu, 

jest dla niego habitatem. Budowanie statusu tożsamości odbywa 

się na skutek podświadomego anektowania pozostałości dawnego 

świata umierającego domu. Nastąpiło odwrócenie kierunku iden-

tyfikacji grupy rezydentury, idącej pod prąd ku przeszłości na prze-

kór procesom modernizacyjnym.

Utożsamieniem nowego domu w  unijnej odsłonie jest małomia-

steczkowy dom kultury, którego programem w tym momencie jest 

poprawa funkcjonalności oraz gotowość do recepcji programu kul-

turalnego. Jest metaforą instytucjonalnego spełnienia, obrazem 

polityki niedostrzegania „belki w swoim oku”. Paradoksalnie, dąże-

nie do jego lepszej funkcjonalności wpływa na jego nieużyteczność 

społeczną. Taki dom może być nieprzyjazny, niezdolny do nawią-

zania więzi międzyludzkich. Pozostawiony samemu sobie może 

stać się pustostanem łaknącym „bezdomnych”.



tionality and adapt a new cultural programme. It is a metaphor of 

institutional fulfilment, representation of the policy of not seeing 

„a beam in one’s own eye”. Paradoxically, in striving to improve its 

functionality, its social uselessness is reduced. Such house may be 

unfriendly, incapable of forming interpersonal relationships; left 

to itself, it may become a vacant building yearning for the „home-

less”.
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