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ZIN OŁBIN to artystyczny magazyn osiedlowy. 
Trzymasz w ręku drugi numer, który podobnie 
jak pierwszy, został przygotowany przez artystki 
i artystów mieszkających lub pracujących na 
Ołbinie. To zbiór obserwacji sąsiadek-artystek 
i sąsiadów-artystów dotyczący przewodniego 
hasła drugiego numeru jakim jest BŁOTO. 

Nie chodziło o narzucenie smutnej i szarej narracji 
(szczególnie w czasie jesienno-zimowym), a raczej 
o twórcze zmierzenie się z błotem w kontekście 
dzielnicy. Błoto to ziemia w ruchu, plastyczny 
grunt, potencjał do zmiany. Inspiracją stały się 
podwórkowe niecki, akweny i jeziora, których 
trochę brakowało po upalnym lecie i złotej polskiej 
jesieni (te maile: „mam pomysł na pracę do ZINa, 
ale wciąż nie ma kałuży!”. Obowiązkowe stało 
się patrzenie pod nogi i na podeszwy. Odbijanie, 
fotografowanie, rysowanie, projektowanie, 
malowanie błotem – to niektóre ze strategii 
przyjętych przez współtwórców drugiego numeru. 

ZIN OŁBIN jest wydawnictwem okazjonalnym – 
kolejny numer ukaże się w bliżej nieokreślonej 
przyszłości, a będzie to uzależnione od 
warunków finansowych i czasowych. 
Niezmiennie jednak będzie publikacją 
bezpłatną dla odbiorców, dystrybuowaną 
w wersji papierowej i cyfrowej. 

W swoim założeniu magazyn ma się rozwijać 
o nowe nazwiska – jeśli więc mieszkasz 
lub pracujesz twórczo na Ołbinie i chcesz 
współtworzyć kolejne numery – daj nam znać: 
zinolbin@gmail.com. 
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Yauheniya Chubarava:  

Wciągający Ołbin, kolaż 

ig: chubarava

Karina Marusińska:  

Duszno. Idzie burza, fotografie 

marusinska.pl

Grzegorz Teszbir:  

Nie wszystko błoto..., ilustracja  

teszbir.com

Paweł Hawrylak:  

Ołbin, kolaż cyfrowy 

ig: massive_confusion

Ewa Zwarycz:  

Dziura w błocie, technika mieszana 

ewazwarycz.tumblr.com

Zuzanna Dyrda: 

Scrabble Ołbin, druk na skórze 

dokumentacja cyfrowa

zuzannadyrda.weebly.com

Jerzy Wypych: 

błotofilia , kolaż cyfrowy

ig: your3k / fb: wypych.jerzy

Bartosz Konieczny:  

Gorzej niż błoto, kolaż graficzny

bartoszkonieczny.net

Joanna Kobyłt (tekst),   

Aleksandra Nowysz (fotografia):  

Uważaj złotko 

ig: aleksandranowysz

Emiko:  

lokalna entropia, fotografia

fb: emikovj

Mateusz Kaufhold: 

fun, grafika wykonana prawdziwym 

ołbińskim błotem

ig: rudy_kafel

Małgorzata Sawicka: 

Pętla, technika mieszana

Dominika Kulczyńska:  

Produkt lokalny, 

instrukcja graficzna

dominikakulczynska.pl

Magdalena Kreis: 

Daleko od Błota, printscreeny 

ułożone w edytorze tekstów

ig: madzko

Asia Kubat:  

Wdepnij na Ołbin, ilustracja 

ig: dziewczynazolbina 

Magda Wołk:  

błocko, kolaż

ig: magda.wolk / magdawolk.pl

Marianna Chade: 

Oh, Ołbin, kolaż umysłów 

na podstawie wywiadów

ig: chadystyczna

Yauheniya Chubarava

Unknown, cykl fotografii

Kasia Stachyra: 

Będzie błoto, ilustracja

ig: createdbystaszek

5 /

6 /

7 /

8 – 9 /

10 /

11 /

 

12 – 13 /

 15 / 

16 – 17 /

18 /

19 /

 
21 /

22 – 23 /

24 – 25 /

26 /

27 /

 28 – 33 /

35 /



54



76



98



1110



calosc v2.pdf   3   12.10.2018   15:21:57

1312



1514



1716

Uważaj złotko, bo 
wpadniesz w błotko 
Kiedy zaczyna się krótka historia ołbińskiego błota 
do końca nie wiadomo. Można przypuszczać, że 
nie było to aż tak dawno temu. Choć początki Ołbi-
na sięgają XIII wieku, to dzisiejszy kształt dzielnicy 
jest wynikiem rozrostu Wrocławia pod koniec XIX 
i XX wieku. W książce Breslau um 1800 opisującej 
warunki sanitarne F. Andree relacjonuje, że u pro-
gu wieku ulice Breslau zalewa błoto, a podczas 
deszczu poruszanie się po mieście jest niemal nie-
możliwe. Można to sobie łatwo wyobrazić. W tym 
okresie wybrukowane ulice to drogi dojazdowe 
lub reprezentacyjne aleje, a największy boom 
budowlany i modernizacyjny przypadnie przecież 
na przełom wieków i wejście w nowe stulecie. 
Gdy spojrzymy na przedwojenne pocztówki z oł-
bińskich ulic: Kospothstrasse, Piastenstrasse czy 
Michaelistrasse zaskoczy nas równość brukowa-
nych dróg i szerokie chodniki ze szpalerami przy-
strzyżonych drzew. Wszystko czyste i praktycznie 
bez ruchu ulicznego. Z wolna przejeżdża tramwaj, 
gdzieś mknie rower, czasem nawet automobil zo-
stał złapany w kadr.  Ale błota jak na lekarstwo. 

Gruss aus Elbing. Pocztówki jak to pocztówki.
Pozdrawiają w reprezentacyjny sposób, pokazu-
ją to, co najlepsze i najokazalsze. Któż chciałby 
przesyłać pozdrowienia brodząc po kostki w bło-
cie, w deszczowy dzień i jeszcze z zacienionej 
studni podwórka? 

Dzięki zdjęciom, robionym zazwyczaj w słonecz-
ne dni, reprodukowanym masowo na widoków-
kach utrwaliła się stereotypowa wizualność 
miast Europy końca XIX i początków XX wieku. 
Piękne arterie, wysokie kamienice, dużo zieleni, 
słońce, spacerujące panie w długich sukniach 
i okazałych kapeluszach. A gdyby spojrzeć na to 
wszystko od podwórza?

Na powojennych zdjęciach zamieszczonych na 
popularnym portalu prowadzonym przez wra-
tislawianistów wszystko wygląda już inaczej. 
Gruzy sięgające pierwszego piętra, klepiska za-
miast ulic, gigantyczne kałuże i ciągnące się ki-
lometrami dzikie pola. Wśród nich, jedno przyku-
wa uwagę. To zdjęcie podwórza przy dzisiejszej 
ulicy Poniatowskiego zrobione z góry, a w nim, 
na krzesłach siedzi grupa ludzi. Niektórzy zadzie-
rają głowy do góry, inni pochylają się nad jakimiś 
czynnościami, a w okolicznych budynkach widać 
wetknięte w okna polskie flagi. Ktoś uwiecznił 

początki pionierskiego życia we Wrocławiu, foto-
grafując przy okazji podwórze. To tam chowało 
się błoto  przez ten cały czas. Wśród oficyn, bu-
dynków gospodarczych, zbitych niedbale komó-
rek dla zwierząt i płotków oddzielających wąskie 
paski własności kłębi się rozmokła ziemia. Jed-
no zdjęcie to jednak za mało, żeby poprzeć tezę, 
że błoto czyhało tam, gdzie nie sięgały oficjalne 
przekazy. Ale istnieją ślady, dowody na to, że 
jeszcze przed wojną błoto mogło być codzienną 
udręką mieszkańców Ołbina. 

W poradniku dla zakochanych z 1903 roku czyta-
my: „przed wejściem do domu panny, starannie 
wytrzyj buty z błota i kurzu” Absztyfikant z brud-
nym obuwiem skazywał sam siebie na klęskę. 
Jak mógł się go pozbyć przed wejściem do domu 
wybranki serca?  Pomagał w tym skrobak do po-
deszw, zamieszczany zwyczajowo przed drzwia-
mi do bramy kamienicy. Przybierał różne kształty. 
Czasem było to półkole na nóżce (jak przy wej-
ściu do dzisiejszej szkoły podstawowej nr 1 przy 
ul. Nowowiejskiej, lub kilkaset metrów dalej przy 
kamienicy nr 52). Innym razem były to bardziej 
fantazyjne formy parawanu wspartego na dwóch 
podporach lub kształtem przypominającym zwie-
rzęta: krokodyla, jamnika. Często montowany był 
przy obiektach użyteczności publicznej: szko-
łach, ośrodkach zdrowia, ale także kamienicach 
czynszowych i wolnostojących willach. 

Ale ten użyteczny i nieco zapomniany przyrząd 
nie tylko charakteryzował obyczaje i rzeczywi-
stość początku XX wieku. Wystarczy przypomnieć 
sobie blokowiska w latach 80. Większość z nich 
powstawała stopniowo, jeden blok został oddany 
do użytku, gdy budowano jeszcze dalsze części 
osiedla, które tonęły w błocie. Droga z przystan-
ku autobusowego do mieszkania często wiązała 
się z błotnymi przygodami. Można to sobie wy-
obrazić idąc ul.Jaracza wśród bloków, oczami 
wyobraźni zobaczymy błotnisty plac budowy. 
Skrobak umożliwiał pozbycie się dużych warstw 
gliny z obuwia i pozostawienie nieczystości przed 
wejściem do klatki schodowej budynku. Używało 
się go jak  noża, dzięki któremu nadmiar błota 
wystający z butów zostawał na ostrzu. Dziś jed-
nak nie użyjemy skrobaka tak chętnie jak kratki 
do wytarcia podeszw. Dlaczego? Może dlatego, że 
nie ma już takiej potrzeby. Wstydliwy, jak hanieb-
na spluwaczka, znika z przestrzeni miejskiej sta-
jąc się reliktem błotnistej historii naszych miast. 

Warto więc spojrzeć czasem pod nogi zważając 
nie tylko na błoto. 
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Co robisz na Ołbinie? Jak długo tu jesteś?

- Czasem jakąś zadymkę robię. Żyję, łażę tu 
i tam, piszę, szukam guza, czytam w parku To-
łpy albo chowam się w norze i patrzę na Ołbin 
z trzeciego piętra. I tak to leci od czterech lat. 
(Martyna pisarka-zadymiarka)

- Mieszkam sobie tutaj od roku około.  
(Jerzy, który we wszystkich obiektywem mierzy)

- Marianna wpuściła mnie do mieszkania, 
a potem Kazik dał mi się wygłaskać i już nie 
mogłam sobie wyobrazić wprowadzenia się 
gdziekolwiek indziej. To będzie moja pierwsza 
jesień na Ołbinie. (Werka instagramerka)

- Od pół roku na Ołbinie – żyję.  
(Bruno Leśne Runo)

- Już przeszło rok tu obsikuję różne krzaki. 
(Kazik the dog)

Czy to była świadoma decyzja, żeby tu za-
mieszkać?

- Tak. (B)

- A czy cokolwiek w moim życiu zadziało się 
z mojej woli? Na szczęście jestem jak woda. (K)

- Nie, to był przypadek, ale nie wiem czy wierzę 
w przypadki. Po dwóch latach mieszkania tu, 
przeprowadziłam się na jakiś czas na Gaj. Wte-
dy poczułam, że muszę wracać jak najszybciej! 
(M)

- Wtedy nieświadoma ale mieszkanie było 
jedyne sensowne znalezione. Teraz już nigdzie 
indziej bym nie szukał. (J)
- Najpierw miało być Nadodrze, ale wyszło jak 
wyszło i dobrze, że tak wyszło. (W)

- Nazywasz Ołbin swoją dzielnią*? Wiedziałaś/
eś, że mieszkasz na Ołbinie? Czy to cokolwiek 
dla Ciebie znaczy?

Oh, Ołbin
oh bin
oh, be!
Oh, be in

- Totalnie moja dzielnia (*ale Ołbinejro to tak 
naprawdę osiedle w dzielnicy Śródmieście) (J)

- Tak, nazywam go tak z dumą. Jak nie znałam 
jeszcze nazw dzielni we Wrocławiu, to myśla-
łam, że mieszkam po prostu na Śródmieściu. 
Znaczy to dla mnie tyle, że czuję się tu jak 
w domu, jak w oswojonym miejscu – to dla mnie 
ważne, że lubię przestrzeń, w której żyję. (M)

- Jestem świadomym Ołbiniakiem. (B)

- Do niedawna nie wiedziałam, że to się zwie 
Ołbin XD (W)

- Ja niczego nie nazywam, czasami tylko wy-
daję dźwięki Czubaki i takie inne prychania, po-
chrapywania, mlaskoty i ewentualnie szczekam 
przez sen. Ale to, że tu mieszkam ma dla mnie 
oczywiście duże znaczenie – bo tu JESTEM. (K)

Po co na Ołbinie błoto? Czy masz go potąd?

- Błoto jest spoko. Jak jest błoto to znaczy, że 
ziemia pracuje, coś się dzieje. (J)

- Jak jest trochę brudno, to jakoś tak się swobod-
niej czuję. Na Ołbinie bardziej niż błoto przeszka-
dzają mi psie kupy na chodnikach (M)

- Uwielbiam Ołbinowe błoto. Błoto ponad chod-
niki! (W)

- Jak to po co? A wolisz wszystko w betonie? 
Ja tam lubię się zaciągnąć błotem i zostawić 
ślad swojej łapy, żeby jorki wiedziały, że byłem 
na ołbinie. A co ważniejsze, że ciągle na nim 
jestem. (K)

- Na Ołbinie błoto jest po to... ąd. (B)

W błoto wchodzi się butami, a z nimi w czyjeś życie. 
W przedpokoje Ołbiniaków zostało naniesione. 
Przed sobą masz to, co zostało wyniesione. 
Trochę się  rozchyliły drzwi osiedla. 
Oto młody narybek, co się nie boi mułu.
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Często roznosisz po Ołbinie błoto? Które miej-
sca są najbardziej naznaczone Twoją stopą?

- Roznoszę je, ile się da, codziennie ze 3 razy, 
żeby ten mój zapach się utrzymywał w miarę 
na ośce, bo tak to życie nie ma sensu. Najczę-
ściej idę w krzaki nad wały, między działy i do 
Tołpiaka, poruszam się często też Nowowiejską. 
I Walecznymi. Jest tam jeden taki piesek, co 
ujada na mnie z balkonu – chyba mu się od tej 
nazwy ulicy to tak wzięło. (K)

- Uwielbiam się szwendać po ogródkach 
działkowych. Codziennie zdeptuję ul. Wyszyń-
skiego i Nowowiejską – tą pierwszą chodzę na 
uczelnię, a na drugiej załatwiam sprawunki. 
No i błota na podeszwach mam niemało. Mam 
jeszcze swoje tajne skróty, ale o nich nie mogę 
powiedzieć. (M)

- Zawsze. Najczęściej w dom swój lub sąsiedzki. (B)

- Oj tak, mam wrażenie, że wdepnęłam już 
w każdą uliczkę. Choooociaż wały wiosną 
i latem to chyba moja ulubiona rzecz na dzielni. 
I widok grobu Wojaczka z okna! (W)

- Zdarzy mi się czasem wdepnąć na Daszyń-
skiego albo na wałach ;// (J)

Czy błoto na Ołbinie jest wszystkich? Czu-
jesz, że ono należy także do Ciebie?

- Błoto jest wszystkich, tak jak my jego (B)

- Myślę, że tak, ale jeszcze nie wszyscy o tym 
wiedzą. Fajnie, że jest Żółty Parasol, konsultacje 
społeczne, sąsiedzkie kino – mieszkając tu kilka 
lat, czuję, że coś się zmienia na lepsze, bardziej 
świadome, bliższe. Czy należy do mnie? Jasne, 
ja się w pełni utożsamiam z tym błockiem. (M)

- Dla wszystkich minus frajerzy, którzy zosta-
wiają po sobie hałdy śmieci na wałach. (W)

- Posiadanie to nieznany mi konstrukt, ja po 
prostu istnieję. Dobrze by było, jakby wszyscy 
byli odpowiedzialni za błoto wokół. I to kuliste 
błoto, na którym mieszkamy. Słyszałem, że za 
10 lat może już go nie być. W sumie mnie też. 
Cholera. (K)

- Coraz bardziej czuję, że to też moje błoto. 
Czasem nawet zrobię mu zdjęcie. (J)

Czy na Ołbinie nic nie zginie?

- Może te puszki i zjarane kiełbaski to jakieś 
exegi monumentum na miarę naszych czasów… 
Osobiście polecam wykupienie kwatery na 
cmentarzu św. Wawrzyńca. (W)

- Wydaje mi się, że tutaj należy zastosować 
zasadę umiarkowanej czujności. Czasem może 
coś wpaść jak w błoto i po sprawie. Chyba. Mi 
nic nie wpadło. Jeszcze. (J)

- Nie. Na straży jest cała armia wron i gołębi. 
I Michał Archanioł. (M)

- Zginie. (B)

- No mi na bank nie. (K)
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Bab są miliony, a Ołbin tylko jeden czy aż 
tak nie jesteś przywiązana/-y? Planujesz tu 
przyszłość?

- Chyba się tu zestarzałam, bo zachciało mi się 
stabilizacji. Bez eksmisji ciężko się będzie mnie 
pozbyć. (W)

- Chociaż ogólnie w życiu lubię zmiany i dosyć 
szybko się do nich dostosowuję, to przywiąza-
łam się do tego miejsca. Lubię to, że są tu stare 
drzewa i za oknem szumią mi wielkie topole. 
Że wszędzie są warzywniaki i piekarnie. Że na 
wały blisko. Że on taki czasem trochę przy-
brudzony, zabłocony i rozklekotany, ale jednak 
drugiego takiego to ze świecą szukać. Jeszcze 
nie wiem, czy moja przyszłość będzie związa-
na z Wrocławiem, ale jeśli tak, to chciałabym 
mieszkać na Ołbinie. (M)

- Ołbińskie błoto, nasze złoto. (B)

- Ja nic nie planuję, ale zdecydowanie tego 
miejsca nie ma nigdzie indziej, nie? He he. 
No ale lubię to miejsce – po powrocie skądś 
zawsze cieszę się jak szalony i wprost rozno-
si mnie energia, wszak tyle trzeba spraw-
dzić i podlać. Jest tu dużo chaszczy, drzew, 
przestrzeni i rzeka. No i najlepsze kamienice, 
a w nich takie różne miski z jedzeniem i po-
słania. Lubię spać. (K)

- Tylko Ołbinejro. Nawet kebaba mamy teraz 
dobrego to nie trzeba wychodzić z nory. (J)

* to tak naprawę osiedle, oczywiście. Ale dziel-
nia fajnie brzmi, nie?
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Valeriu Butulescu – rumuński poeta, dramatopisarz, aforysta i tłumacz


