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Ekspedycje są eksperymentem na 
styku sztuki, badań nauk społecznych 
oraz edukacji. Projekt europejskiej 
współpracy prowadzi zespół złożony z 
artystów, badaczy nauk społecznych, 
pedagogów oraz dzieci miast Tarragony 
w Hiszpanii (styczeń 2013 r.), 
Rennes we Francji (marzec 2013 r.) 
i Warszawy w Polsce (maj 2013 r.). 
Współpraca zaangażowanych w 
projekt osób z mieszkańcami dzielnic 

Ponent, Maurepas i Pragi ma na 
celu podkreślenie wartości ukrytych 
bogactw kulturalnych, często 
naznaczonych piętnem. Projekt ten 
wpisuje się w inicjatywę zmiany 
naszego spojrzenia na miasto poprzez:
- wznowienie refleksji nad 
uprzedzeniami dotyczącymi dzielnic 
zwanych problemowymi,
- nadanie tematu wyprawie 
etnograficznej i jego interpretację 

za pomocą aktualnych i czasem 
neokolonialnych postaw w ramach 
naszych dyscyplin (sztuka, nauka, 
edukacja).

Badania „terenowe” trzech miast 
zostaną zwieńczone, między innymi, 
wydaniem książki, przygotowaniem 
wystawy plastycznej, filmu 
dokumentalnego i międzynarodowego, 
wielodyscyplinarnego seminarium.
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EkspEdycjE
na prażcE

Wreszcie nadszedł ten fascynujący 
moment, kiedy nasze wyobrażenia o 
tym jak to będzie wszystko wyglądało 
zderzają się z rzeczywistością. Idea 
ściera się z materią. Odkrywcy, 
bogatsi o doświadczenia przeżyte w 
hiszpańskiej Tarragonie lub francuskim 
Rennes dopłynęli na Pragę, zeszli na 
ląd  i zabrali się do badań.  Zapewne 
przyjechali już z jakimiś wstępnymi 
szkicami – pomysłami, które chcieliby 
w ramach tego pobytu zrealizować. 
Mogli nawet sądzić, że dzięki poprzed-
nim doświadczeniom tym razem będzie 
im łatwiej lub raźniej. Sądzę jednak, 
że większość po raz kolejny musiała 
odnaleźć się w sytuacji bez przeszłości, 
bez jakiegoś zakotwiczonego zaplecza, 
w której tym czym dysponują to przede 
wszystkim tu i teraz.

Jeśli chodzi o tu, to mam na myśli 
głownie Stalową i jej okolice oraz 
Brzeską. W tych bowiem rejonach 
spędzali najwięcej czasu. Jednym z 
pierwszych wrażeń jakie musieli odczuć 
był zapewne mały dyskomfort. Przecież 
elegancka, funkcjonalna kamienica w 
której zostali zakwaterowani bardzo 
różni się od tych wszystkich klimatyc-
znych kamienic wokół, które każdego 
turystę prowokują do zrobienia fotki. 
Prosta różnica, ich kamienica została 
solidnie odnowiona, podczas gdy 
większość budynków wokół się sypie. 
Odkrywcy posłuchali o tym jak się 
żyje w kamienicach nieodnowio-
nych. Stali się też  niebawem bardziej 
bezpośrednimi świadkami paradoksu 
tu. W hostelu w którym stacjonowali, 

kilka dni po ich przyjeździe odbyła 
się impreza na zaproszenia, pod lokal 
podjeżdżały taxi, byli barczyści bram-
karze, Warszawka się bawiła. Podobno 
były jakieś znane z ekranu postaci. 
Bawili się ludzie, których za dnia raczej 
w dzielnicy nie spotkamy. Coś bardzo 
typowego dla Pragi ostatnich lat działo 
się na oczach odkrywców. 

Odkrywcy jednak to nie turyści. 
Zajmując w kilkanaście osób 2  hos-
telowe pokoje spędzili 3 tygodnie na 
Pradze, prawie nie wystawiając spoza 
niej nosa. To było ich teraz. Z początku, 
być może lekko onieśmieleni dys-
tansem mieszkańców zastrzegali, że 
potrzebują czasu, że chcą obserwować 
przed podjęciem samodzielnych 
działań.  Nie ma też co ukrywać, że nie 
wszyscy w okolicach sprawiają wrażenie 
bardzo otwartych do jakieś współpracy 
badawczej lub artystycznej.  My 
potrzebujemy ludzi – mówili odkryw-
cy- potrzebujemy z nimi rozmawiać, 
chcemy się z nimi spotykać. Tutaj 
ważną rolę, zgodnie z założeniami, 
mieli odegrać pedagodzy ulicy GPAS 
Praga. teraz dzięki temu można było 
rozszerzyć do zawiązanych wcześniej 
znajomości i relacji. Odkrywcy  poznali 
dzieciaki z którymi na co dzień widują 
się street workerzy i odkrywali mniej 
turystyczne oblicze dzielnicy - eksplo-
rowali stare, zdewastowane fabryczki, 
grali  w podchody i biegali z dziecia-
kami po pustostanach i dachach na 
Małej, spędzali czas na podwórkach na 
Brzeskiej. Zorganizowali także wspólny 
piknik sportowy w Skaryszu. 

teraz kryło jednak w sobie pewne 
rozczarowania. Bo część odkrywców 
wiązała jakieś plany ze współpracą 
z młodymi, a jak się okazało, ta 
współpraca wcale nie była taka oc-
zywista. Trzeba wiec było modyfikować, 
transformować, przekształcać, a czasem 
pewnie też rezygnować lub diametral-
nie coś zmieniać. Coś się jednak udało, 
materiał badawczy jest!  Więcej, mam 
nadzieje, wyjaśni się poprzez wystawę, 
którą EXPEDYCJE pokażą jesienią, 
prezentującą owoce badań z innych 
miast odwiedzonych przez odkrywców.

Ciekawe czy odkrywcy czują się teraz 
tu, na Pradze, trochę u siebie? Czy 3 
tygodnie to wystarczający czas żeby 
powiedzieć coś  o dzielnicy?

Andrzej Orłowski, stowarzyszenie GPAS Praga Północ, Warszawa

Fot. pierre Grosdemouge
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Trzy tygodnie, trzy kraje, czworo 
artystów, czworo socjologów, dwoje 
pedagogów, czternaścioro dzieci, 
mieszkanki i mieszkańcy Pragi. 
Co z tego wyszło? Tego jeszcze nie 
wiadomo. Co z tego zostało? Tym co 
dla mnie było wartością to spotkanie. 
Fakt, że młodzież wraz z odkrywcami 
zagrała mecz we frisbee, turniej 
w bule i ganiała w podchody po 
ulicach Pragi. Możliwość rozmowy 
o słońcu w Hiszpanii czy żabach we 
Francji z ekspertami w tej dziedzinie. 
Poznanie i zrozumienie tego, czym 
jest performance albo co może wnieść 
praca socjologa. Czego zabrakło? 
Czasu i bycia. Codziennej obecności 
zamiast rozmawiania, słuchania czy 
planowania. Swobodnego bycia ze sobą, 
które jest kluczem do poznania. 

Rezydencja się kończy a my zostajemy. 
Z czym? Z ziarnkiem, które mamy 
zamiar zasadzić podlewać i pokazać. 
Ziarnkiem jest nowe spojrzenie, 
wybicie z codzienności i rutyny. 
Podlane naszą pracą mamy nadzieję 
pokazać na wystawie jesienią. Bo 
jak mówi stare powiedzenie - punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia. 
Sprawdźmy więc, jak się patrzy na 
Pragę z nad Wisły, z Centrum, z ulicy 
Małej, Stalowej, czy Inżynierskiej. 
Sprawdźmy, co nam się podoba a co 
nie. Znajdźmy to co naprawdę ważne 
pośród skrajności - opinii, że Praga 
jest niebezpieczna a ekskluzywnymi 
galeriami i modnymi klubami.

Justyna Jałosińska, stowarzyszenie GPAS Praga Północ, Warszawa
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"Sam wiesz jak jest i jak musisz się zachować
Nie musimy razem pić by kurwa się szanować
Musimy razem trzymać by razem tu podołać."

areczek pRG - Sam wiesz jak jest

prG
Goro, artysta, Warszawa
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Po pierwsze – podwórka. Ich 
nieokreślenie, położenie pomiędzy 
przestrzenią publiczną a prywatną, 
zdefiniowało różne sytuacje w 
niedalekiej historii: od zamkniętej 
przestrzeni, którą chce się opuścić 
do zamkniętej przestrzeni, którą 
ktoś chce zająć; przez przestrzeń 
otwartą, w której można się ukryć lub 
przestrzeń wspólną – najważniejszą 
w ostatnich pięćdziesięciu latach. 
Obecnie podwórka podlegają 
procesowi redefinicji, podczas którego 
dynamika społeczna zmienia ich rolę 
– w pewnym sensie powracają one do 
użytku prywatnego, który gwarantuje 
bezpieczeństwo i intymność. 
Mieszkańcy starych kamienic zamykają 
się na podwórkach, gdzie znajdują 
przyjazną przestrzeń, w której mogą 
budować relacje chronione przed 
obcymi przez niewidzialną ścianę 
bramy. Dzięki negocjacjom sąsiedzkim, 
ta ściana pozwala na redefinicje norm 
i obyczajów, pełniąc rolę swego rodzaju 
korytarza prowadzącego do domus. Z 
drugiej strony wydaje się, że udziałem 
mieszkańców nowych budynków jest 
nowy model zamkniętych podwórek. 
Te podwórka  nie są jednak zamknięte 

przez niewidzialne ściany oparte na 
społecznych stygmatyzacjach, ale przez 
realne drzwi, które oddzielają tych, 
którzy są w środku od tych, którzy są na 
zewnątrz.

Po drugie – młodzież. Reprezentuje 
ona wolność w ramach zamkniętej 
dzielnicy. Wydaje się, że młodzi 
znają wszystkie miejsca na Pradze, 
że mogą wejść, gdzie tylko zapragną, 
chronieni przez swój status wiekowy: 
między dzieciństwem a dorosłością. 
Ich sposób życia tworzy nowy model 
normalności, który prawdopodobnie 
zmienia ogólny model w mieście, 
sprawiając, że towarzyszy im etykieta 
“trudnych nastolatków”. Jednak 
ta domniemana wolność nie może 
przesłonić  ukrytych ograniczeń, 
narzuconych przez strukturalna 
sytuację, w której żyją. Ta wolność “pod 
prąd' może być łatwo powiązana ze 
stereotypem Pragi w ogóle, ponieważ 
ogólna ignorancja czyni młodych 
społecznie niewidzialnymi, a także 
wiąże się z potrzebą ucieczki od 
indywidualnych trudności. Łatwo 
zapominają oni o swoich złożonych 
problemach, kiedy wychodzą z 

bramy, bawią się w podchody w 
opuszczonych miejscach, które zostaną 
im odebrane przez nadchodzącego 
potwora kapitalizmu. Pomimo to, 
interesujące jest, w jaki sposób ta 
“trudna młodzież” uwewnętrzniła 
modele społecznego funkcjonowania, 
w jaki sposób potrafi zmienić swój 
dyskurs w zależności od przestrzeni 
społecznej w jakiej się znajduje, albo w 
jaki sposób wypracowuje indywidualne 
strategie ekonomicznego przetrwania. 
W każdym przedstawicielu “trudnej 
młodzieży” ukrywa się trudność bycia 
młodym.

Po trzecie – proces gentryfikacji 
społecznej, który pokazuje, że lepiej 
modlić się w stołecznych kościołach 
niż przy podwórkowych kapliczkach, 
kształtuje los dzielnicy. Polski wzrost 
gospodarczy prowadzi Pragę w 
kierunku przobrażeń, których rezultat 
można przewidzieć: będzie nim 
transformacj społeczna. Ludzie, którzy 
mają trudności finansowe, poddawani 
są presji, która, krok po kroku, może 
doprowadzić do porzucenia przez nich 
mieszkań i przeprowadzki w nowe 
środowiska, które prawdopodobnie 

będą określone przez podobne 
modele degradacji. W ten sam sposób 
przemiany miasta prowadzące do 
normalizacji dzielnicy, mogą oznaczać 
dla niektórych wyrzucenie z miasta. 
Po raz kolejny prawo dżungli, 
które stanowi podstawę systemu 
rynkowego krzywdzi najsłabszych, 
skazując ich tym samym na nową 
niewidzialność w nowych miastach i 
krajach, wystawiając ich ponownie na 
zagrożenia i wykorzystanie. Z drugiej 
strony dla tych, którzy przetrwają 
uderzenie, przyszłość może okazać 
się jaśniejsza, ponieważ przemiany 
mogą stworzyć nowe możliwości 
ekonomiczne, które umożliwią rozwój 
ich życiowych projektów.

Na zakończenie – wszystkie wzory 
społeczne mają skłonność do 
wielowymiarowości: niektórzy muszą 
przegrać, aby inni mogli wygrać. 
Wszystko zależy więc od pozycji, jaką 
zajmuje jednostka i jakich narzędzi i 
umiejętności może użyć, aby zmienić 
swoją sytuację. Potrzebna jest jedynie 
demokratyczna dystrybucja tych 
narzędzi i umiejętności...

podwórka,
młodziEż i

GEntryfikacja
– trzy poziomy analizy –

David Dueñas, socjolog, Tarragona
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miEjscE
GdziE można
normalniE zjEść

Jak to się stało, że Pani się tu 
znalazła?
Jestem tu od 20 lat. Bar zaczął działać 
5 listopada 1993 roku, prowadzimy go  
razem z mężem.

Dlaczego zdecydowała się Pani 
otworzyć bar?
To wyszło niespodziewanie. W tamtych 
czasach wszystko się zmieniało. 
Wcześniej mój mąż przez cały czas 
pracował, ja zajmowałam się domem i 
dziećmi. Kiedyś pamiętam, jak kobieta 
na ulicy zapytała się mnie: proszę 
pani, gdzie tu jest miejsce gdzie można 
normalnie zjeść? To było na Szpitalnej i 
wskazałam jej najbliższy bar - Familijny 
na Nowym Świecie. Wracając do domu, 
pomyślałam, że takich miejsc nie ma. 
Powiedziałam o tym mężowi, który na 
początku uznał, że to jest rzucanie się z 
motyką na słońce. Ale jak jest pomysł, 
to jak się obok niego cały czas chodzi, 
rozmawia, myśli, to się coś zaczyna 
samo układać. Mąż niedaleko tutaj 
pracował i mówił, że coś w tym jest, 
bo na Stalowej był wcześniej bar i się 
zamknął. Jemu samemu brakowało 
miejsca gdzie mógłby wpaść na zupę. 

Jak wyglądały początki?
Było trudno, lokal był zdewastowany, 
nie mieliśmy nowego sprzętu. 
Zaczynaliśmy jak szaleńcy, ale mieliśmy 
wielu przyjaciół. Im się pomysł 
spodobał i wszyscy nam w jakiś sposób 
pomagali. Pierwszego dnia przyszła 
jedna osoba, która kupiła naleśniki. 
Potem stopniowo zaczęli przychodzić 
klienci i zaczęły się zgłaszać do nas 
firmy, żeby dostarczyć im obiady. 
Służyliśmy okolicznym mieszkańcom, 
z czasem zaprzyjaźniliśmy się z nimi. 

Ci którzy do nas przychodzą, byli i są 
bezgranicznie szczerzy. Jeżeli im coś 
pasuje to mówią tak trzymać!. Jak coś 
się im nie smakuje, to mówią o tym 
wprost. 

W czym się specjalizujecie?
Patrząc po tym co się sprzedaje, 
wiemy, że nie idziemy w żadną 
kuchnię świata. Mogą to być 
spolszczone najbardziej popularne 
potrawy, ale nie mamy ambicji, żeby 
robić potrawy hiszpańskie, francuskie 
czy chińskie. W naszych warunkach 

nie jest to warte zachodu. Skoro nasze 
potrawy - kuchnia polska cieszy się 
popularnością, a jednocześnie mało 
jest miejsc gdzie podaje się naleśniki, 
kopytka, nasze domowe zupy, to nie 
ma sensu szukać czegoś nowego. 
Trzeba udoskonalać to co jest. 

Kto przychodzi do baru?
Przychodzą różni ludzie. Są okoliczni 
mieszkańcy, najwięcej od wiosny 
do jesieni, kiedy po prostu szkoda 
czasu na siedzenie w domu i 
gotowanie. Przychodzi spora grupa 

osób pracujących w pobliżu, wpadają 
w porze obiadowej. Są klienci pomocy 
społecznej. Przychodzi sporo matek z 
małymi dziećmi po zupę, naleśniki. 
To jest z jednej strony takie budujące, 
świadczy o zaufaniu do nas. Z drugiej 
strony jest to duża odpowiedzialność. 
Ta odpowiedzialność przytłacza, to 
chodzi o małe dzieci, starsze osoby, o 
wszystkich. Przychodzi też i młodzież. 
Wiedzą, że nie dostaną u nas pizzy, ale 
mogą sobie kupić tortille albo lasagne. 
Ale jeżeli już przychodzą to wybierają 
nasze sprawdzone potrawy: naleśniki, 
kopytka, pierogi, ale i schabowego i 
coś do tego. Czasami trafiają też do nas 
obcokrajowcy i ludzie spoza Pragi, bo ta 
dzielnica staje się modna. 
Staram się i uczulam na to moich 
pracowników, by traktować wszystkich 
którzy przychodzą jak gości. To jest 
najważniejsze. Jak ktoś przyjmuje 
gości w domu, stara się ich przyjąć 
jak najlepiej potrafi, żeby ten gość się 
poczuł dowartościowany. To daje duże 
zaufanie. 

Jak widzi Pani Pragę z perspektywy 
baru?
Ja całe swoje życie kręcę się po Pradze. 
Urodziłam się na Saskiej Kępie, potem 
przeprowadziłam się na Pragę, teraz 
mieszkam na Białołęce. Praga ma 
swój klimat. Na pewno jest dużo złej 
opinii, ale wydaje mi się, że ludzie 
tutaj, większość z nich to są normalni 
ludzie, którzy są tutaj zakorzenieni 
od lat, pokoleń, znają się. Te relacje 
między nimi są naturalne i prawdziwe. 
Nigdzie indziej się ich nie spotka. Tam 
gdzie mieszkam, nie ma teraz takiej 
społeczności. Tutaj wszyscy wszystkich 
znają, to wyróżnia Pragę spośród 
innych dzielnic.

Jakie dania cieszą się największą 
popularnością?
Naleśniki, schabowy, zupa 
pomidorowa, która zawsze jest dyżurna 
i często brana. W zimie bigos, no i 
pierogi różne. 

A jakie jest Pani ulubione danie?
Nie mam ulubionej potrawy, ale mogę 
powiedzieć czego nie lubię. Móżdżku, 
nigdy go nie jadałam i nigdy nie 
serwuję go w barze.

Fot. Richard Louvet

Ania Biernat, badaczka społeczna, Warszawa

rozmowa z panią Grażyną -
właściciElką BarU przy Ulicy stalowEj
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fraGmEnt 

Bramy
Richard Louvet, fotograf, Rennes

Mój projekt poświęcony jest ścianom, które traktuję jako 
świadków historii, obecnych w rzeczywistości i strukturze 
miasta. One przechowują wiele historii, a ich rola w zniszczonym 
mieście jest jeszcze bardziej fascynująca. Ściany stanowią również 
rodzaj bariery fizycznej - rozdzielają przestrzenie i ludzi. Dlatego 
robiłem zdjęcia tym ścianom, w pewien sposób je odbudowując 
lub dekonstruując, aby lepiej je zrozumieć i poczuć.
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Kiedy  tutaj przyjechałem zacząłem 
poszukiwania obiektów szczególnie 
ważnych dla mieszkających tu ludzi. 
Zazwyczaj podstawą moich badań jest 
rozmowa. Ponieważ nie mówię po polsku 
moje zadanie znacznie się skomplikowało. 
Bardzo pomocny okazał się aparat 
fotograficzny dzięki któremu mogłem 
wyrazić swój punkt widzenia na dzielnicę i 
starać się ją zrozumieć.

Wędrowałem przez praskie ulice 
obserwując fasady, bramy... jednocześnie 
mając przeczucie, że prawdziwe oblicze 
Pragi kryje się głębiej - w podwórkach.

Z pomocą pedagogów, którzy świetnie znają 
dzielnicę oraz tłumaczy mogłem wejść 
w świat podwórek i nareszcie odnaleźć 
obiekty, o które mi chodziło. Moją uwagę 
przyciągnęły kapliczki i trzepaki, ponieważ 
są to rzeczy, które z jednej strony wydają 
się należeć do wszystkich, z drugiej zaś, 
do nikogo. Korzystanie z nich wymaga 
wspólnej opieki, rozmów, negocjacji, 
wyrażanych na głos ustaleń jak i tych 
znanych wszystkim bez słów. Mówiąc 
krótko, z takim zbiorem społecznych relacji 
nie spotkałem się jeszcze nigdzie.

Tak więc kontynuuję moje badanie 
poświęcone wspólnym obiektom: Kto 
jest ich właścicielem ? Czego możemy 
się dowiedzieć na temat zasad, praktyk 
i reprezentacji własności ? Co oznacza 
ta forma wspólnej własności w kraju, 
który przeżył czasy komunizmu, a teraz 
doświadcza kapitalizmu ?

Jako socjolog zajmuję się badaniem 
przedmiotów codziennego użytku. 
Najzwyklejsze obiekty mówią wiele o 
relacjach społecznych. Obiekty te mogą 
być używane, pożyczane, wymieniane, 
kupowane, sprzedawane, modyfikowane, 
naprawiane, kradzione. Rozmawiając z 
ludźmi na temat każdego z tych działań 
można się wiele nauczyć o ich życiu, 
zrozumieć trochę lepiej sprawy mające 
szczególne znaczenie dla konkretnej 
społeczności czy populacji, a to przecież 
jedno z podstawowych zadań socjologii. 
Podobne badania prowadziłem już we 
Francji, gdzie skupiłem się na tropieniu i 
próbie zrozumienia relacji między ludźmi 
wynikającymi z posiadania roweru, 
komputera lub zabawek.

coś
wspólnEGo

Pierre Grosdemouge, socjolog, Grenoble
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Czasem ważne jest to czego nie widać. Może  sami coś 
ukrywamy, albo też to  coś przed nami się ukrywa, albo 
po prostu istnieje w jakiś inny nienarzucający się sposób.  
Podoba mi się takie myślenie, bo chcę wierzyć, że to co się 
dzieje ma jakiś głębszy sens.

Podoba mi się też idea, że w rzeczywistości zawarty jest 
nieograniczony potencjał, czyli że wszystko może się zdarzyć 
i tylko ważne jest to jakiego dokonamy wyboru. Możemy 

błądzić, z różnych powodów, ale zawsze jest jakieś inne 
wyjście.

 Załóżmy, że w jakiejś dowolnej przestrzeni istnieje 
niewidoczny labirynt, który jest przenośnią naszego 
życiowego zamotania, uporczywego krążenia wokół pewnych 
spraw, ciągłego kręcenia się w kółko.  Ale zauważmy, że ta 
sama droga, która prowadzi w głąb,  równocześnie jest drogą 
wyjścia. 

GłęBoko
oddychać

Dorota Porowska, Performerka, Warszawa
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Czym jest badanie? 
Badanie miasta, dzielnicy, społeczności, mieszkańców?
Kto uczestniczy w badaniu – kto je inicjuje, planuje, realizuje? 
Bez kogo nie mogłoby by się ono obyć? 
Kto „ma interes” w przeprowadzeniu badania? 
Co może zobaczyć badacz/badaczka? 
Co jest mu/jej dostępne? 
W jakim stopniu to, co widzi zależy od długości czasu, jaki spędza w miejscu, które 
bada, od tego, czy mieszka w dzielnicy, czy tylko dojeżdża z innej części miasta? 
W jakim stopniu to, co widzi zależy od jego/jej własnego doświadczenia, wieku, 
płci, wyobrażeń, przekonań? 
Od jego/jej wcześniejszej wiedzy o tej dzielnicy, od znajomości języka, w jakim 
mówią mieszkańcy? 
Jaki wpływ na przebieg badania mają mieszkańcy? 
Dlaczego w ogóle mieli by chcieć w nim uczestniczyć? 
W jaki sposób badanie przeprowadzone przez kogoś z zewnątrz może być istotne dla 
ich codziennego życia? 
Czy powinno być istotne? 
Czy mieszkańcy mają wpływ na wnioski badawcze, na podsumowanie badania, czy 
mają szansę je zakwestionować? 
Czy mają jakąś kontrolę nad obrazem dzielnicy, społeczności, jaki powstanie w 
wyniku badania? 
Czy badanie powinno odzwierciedlać ich obraz dzielnicy, czy raczej ukazywać nowy 
punkt widzenia? 
Jaka jest relacja między perspektywą badacza, a perspektywą mieszkańca?
Czy możliwe jest badanie jako działanie wspólne, jako dyskusja między badaczem i 
mieszkańcami? 
W jaki sposób mogą oni współpracować – przy wyborze tematu badawczego, 
sposobach badania, metodach zbierania informacji, wyborze rozmówców, 
formułowaniu wniosków, formie prezentacji badania? 
Czy taka koncepcja badania dopuszcza odmowę współpracy, brak zainteresowania, 
wycofanie? 

_

Zofia Dworakowska, antropolożka kultury, Warszawa

BadaniE/współpraca

Mieszkam w Warszawie od uro-
dzenia, Pragę znam przez legendę, 
stereotyp, filmy, artykuły, raporty 
badawcze, piosenki, przedstawienia. 
Co mogę jeszcze zobaczyć? Co można 
jeszcze powiedzieć o Pradze? Co jest 
interesujące dla mieszkańców, co oni 
chcieliby zbadać?  Podczas Ekspedy-
cji na Pradze szukam możliwości 
wspólnych działań badawczych. 
Uczę się także akceptować odmowę. 
Próbuję inicjować sytuacje, w których 
mieszkańcy i przyjezdni dyskutują nad 
obrazem Pragi, tym zastanym i tym 
właśnie powstającym. 
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