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Streszczenie

Prowadzenie działalności jest od lat nieodłącznym elementem Starego Miasta.
Struktura prowadzonych tu biznesów ewoluowała przez wieki, a na jej kształcie swe
piętno odcisnęły wydarzenia historyczne. Współczesny charakter tego miejsca jest
przedmiotem naszych rozważań w niniejszej pracy. Najważniejszym elementem na
którym skupiłyśmy się podczas badań, był aspekt społeczny przedsiębiorczości i związki
międzyludzkie mające wpływ na specyfikę tych działalności. Użyte metody badawcze
oraz charakter rozważań zgodne są z zasadami etnografii kulturowej. Starałyśmy się
odpowiedzieć na postawione sobie na początku pytanie, a odpowiedź zbudować z
materiałów zdobytych w terenie, co stanowiło podstawę do budowania części
teoretycznej naszej pracy. Wnioski i konkluzje ze zinterpretowanego materiału
badawczego umieściłyśmy w końcowej części naszej pracy.
Słowa kluczowe

bezsilność, duma, historia, kultura, nobilitacja, problem, przedsiębiorczość, relacja,
tożsamość, wyjątkowość

Dziedzina pracy

04000 Biznes i zarządzanie

Tytuł pracy w języku angielskim

Warsaw Old Town as a business concept
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Dziękujemy…

Pani Profesor Monice Kosterze, za inspirację i nieustanną pomoc jaką nam
okazywała na każdym z etapów powstawania naszej pracy. Za zaciekawienie dziedziną
etnografii i pokazanie dróg, które doprowadziły nas do miejsca w którym jesteśmy.
Czujemy wdzięczność za wszelkie udzielone wskazówki, które okazały się bardzo cenne
oraz za wsparcie i otwartość z jaką traktowała nasze pomysły i rozwiązania.
Wszystkim naszym rozmówcom, za poświęcony czas i udostępnienie wielu
bezcennych informacji, bez których powstanie tej pracy nie byłoby możliwe. Także za
ciepłe przyjęcie nas i ciekawe rozmowy, które często przeradzały się w pasjonujące,
przyjacielskie konwersacje.
Szczególnie dziękujemy osobom,

które umożliwiły nam udział w walnym

zgromadzeniu Zarządu Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Starego Miasta i
Traktu Królewskiego, gdyż materiał ten dał nam szerszą perspektywę sytuacji biznesów
na Starówce.
Dziękujemy naszym bliskim i znajomym, którzy motywowali nas i inspirowali do
kontynuowania badań i pisania tej pracy, mimo pojawiających się czasem chwil
zwątpienia.

Asia i Asia
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ROZDZIAŁ I

Wprowadzenie i sformułowanie problemu badawczego

Stare Miasto od wieków skupiało różnorodne działalności, począwszy od szeroko
rozumianej kultury, sztuki, poprzez wymianę towarową, usługową i rzemieślniczą.
Obszar ten, będąc kolebką życia Warszawy, przyciągał przyjezdnych i mieszkańców
swoją atrakcyjnością i niepowtarzalną atmosferą. Skupiała się tu elita świata
przedsiębiorców, artystów i rzemieślników. Występował

szeroki przekrój różnego

rodzaju handlu i usług: od najbardziej elementarnych do wyrafinowanych i wąsko
wyspecjalizowanych. Od zawsze panowała tu niepowtarzalna atmosfera, która
przyciągała swoją barwnością, żywiołowością i zróżnicowaniem. Starówkę nawiedzali
obywatele z różnych stron świata, którzy swoją obecnością i działalnością odcisnęli
piętno w tym wspaniałym i niepowtarzalnym miejscu. Wielokulturowość Starego Miasta
widoczna jest po dziś dzień i występuje we wszystkich rodzajach prowadzonych tu
działalności.
Z uwagi na naszą fascynację Starym Miastem, która narodziła się podczas badań
etnograficznych wykonywanych w celu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu etnografia,
postanowiłyśmy dogłębnie zbadać ten teren i przekonać się, czy Stare Miasto nadal jest
dobrym miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdecydowałyśmy się na
eksplorację małych biznesów, gdyż jest to działalność najpopularniejsza na tym terenie, a
poza tym wybór swój motywowałyśmy faktem, iż taki profil prowadzonych działalności
najbardziej oddaje osobowość właściciela i jego zapatrywania na życie. Postanowiłyśmy
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więc przekonać się, na ile prawdą jest, że prowadzona działalność i jej misja jest
odzwierciedleniem tego, czym przedsiębiorca się pasjonuje i co chciałby światu
przekazać. Za cel postawiłyśmy sobie zbadanie i wniknięcie w organizacje najbardziej
związane z szeroko pojętą kulturą, historią i sztuką. Teren okazał się na tyle bogaty, iż
przez dziesięć miesięcy badań przeprowadzania szeregu wywiadów i obserwacji z
przedsiębiorcami z różnych branż, zdałyśmy sobie sprawę, że choć dużo już zostało
odkryte, potencjał Starego Miasta jest na tyle duży, że wiele jeszcze pozostaje do
zgłębienia.
Podczas zajęć z Panią Profesor Moniką Kosterą dowiedziałyśmy o możliwych
opcjach wyboru metod badawczych, które możemy wykorzystać w przypadku
zajmowania się terenem. Metody badawcze z dostępnej puli wybrałyśmy intuicyjnie i
wynikały one z

przeświadczenia, iż zastosowanie bezpośrednich metod jakimi są

wywiad i obserwacja nieuczestnicząca, przyniosą największą efektywność. Najczęściej
spotykałyśmy się z otwartością i responsywnością na nasze próby uzyskania informacji.
Rozmówcy okazali się fascynującymi i inspirującymi osobowościami, a kontakt z nimi
był wzbogacającym doświadczeniem. Diametralnie zmieniłyśmy nastawienie do
otaczającego świata i procesów w nim zachodzących, co znacznie poszerzyło nasze
horyzonty myślowe i przyczyniło się do wzbogacenia nas o wiele niezapomnianych
wrażeń. A czas spędzony wspólnie przy tworzeniu pracy magisterskiej pozostanie w
naszych wspomnieniach na długo.
Głównym celem jaki sobie postawiłyśmy było sprawdzenie, czy Stare Miasto w
Warszawie jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Unikalność
prowadzonych tam biznesów obudziła w nas chęć do poznania właścicieli tych
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wspaniałych miejsc, ich motywów do rozpoczęcia działalności i wizji przyszłości ich
firm. Dążyłyśmy do przekonania się, w jakim stopniu osobowość właścicieli kształtuje
ostateczny wizerunek ich oferty i jak wpływa na panujące tu relacje.
Problem badawczy przyjęty w tej pracy dotyczy korzyści w kategoriach kontekstu
kulturowego, jakie oferuje przedsiębiorcom i innym organizacjom lokalizacja w obrębie
warszawskiego Starego Miasta. W szczególności interesuje nas wpływ tej lokalizacji na
tożsamość działających na ich terenie organizacji i związku między kulturą
organizacyjną a przestrzenią.

Struktura pracy

W części teoretycznej naszej pracy zawarłyśmy tematy z dziedzin takich jak
kultura, tożsamość jednostki, przestrzeni i przedsiębiorczość oraz historia Starego Miasta
z uwzględnieniem tradycji prowadzenia działalności w tym miejscu. Segment
teoretyczny jest ściśle związany z praktyczną częścią naszej pracy i stanowi podstawę
naszej naukowej analizy terenu. Część empiryczną traktujemy jako integralną i
inspirującą do wyboru zagadnień zawartych w części teoretycznej.
Empiria pracy składa się z tematycznych podrozdziałów, których główny element
stanowią nierzadko rozbudowane i oryginalne cytaty z wypowiedzi naszych rozmówców.
O zastosowaniu tej formy zadecydowałyśmy z niechęci do ingerowania i burzenia
nastroju poszczególnych wypowiedzi oraz z pragnienia ukazania ich w kontekście i stylu
jak najbardziej rzeczywistym. Podczas prowadzenia rozmów starałyśmy się być jak
najbardziej transparentne i w żaden sposób nie sugerować przedsiębiorcom tego, co
chciałybyśmy usłyszeć. Subiektywnie rzecz ujmując, treści, które usłyszałyśmy podczas
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wywiadów były bardzo bogate i wartościowe, a analiza ich w sposób klarowny i
jednoznaczny sugerowała nam intencje mówiących.
W konkluzjach skonfrontowałyśmy to, co mówi nauka z wiedzą wyniesioną z
terenu. Zasób ten jednoznacznie pokazał, jak wielowarstwowa i złożona jest struktura
przedsiębiorców działających na wspólnym terenie jakim jest Stare Miasto w Warszawie.
Można wyróżnić tu dwie skrajne postawy: wobec innych przedsiębiorców, realiów
Starówkowych i postrzeganiu wizerunku oraz obecnej kondycji tego miejsca. Część ta
służy podsumowaniu całej pracy i dokonanych badań oraz próbie odpowiedzi na pytanie,
które stanowi tezę naszych rozważań, a mianowicie, czy Stare Miasto jest dobrym
miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podział pracy

Niniejsza praca magisterska powstała w wyniku badań przeprowadzonych na
terenie Starego Miasta przez Joannę Kozak-Śmieciuch i Joannę Wawer.
Część teoretyczna powstała przy następującym podziale pracy. Joanna KozakŚmieciuch jest główną autorką podrozdziału: Kultura organizacji vel. organizacja
kultury. Joanna Wawer jest główną autorką podrozdziałów: Tożsamość przestrzeni i
Przedsiębiorczość.
Podrozdział Historia Warszawskiej Starówki, w części empirycznej pracy, został
stworzony w przeważającym stopniu przez Joannę Kozak-Śmieciuch.
Wywiady i obserwacje, na bazie których powstała część empiryczna pracy, to
wynik

ścisłej

współpracy

obydwu

autorek
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przy

porównywalnym

poziomie

zaangażowania każdej z nich. W spotkaniach z badanymi osobami brały aktywny udział
obydwie osoby, rejestracją rozmów zajmowała się głównie Joanna Kozak-Śmieciuch,
natomiast Joanna Wawer prowadziła notes badacza. Transkrypcjami wywiadów oraz
wstępnym porządkowaniem i kategoryzacją materiałów, autorki podzieliły się w równym
stopniu.
Empiria jest wynikiem równoległej współpracy i wymiany poglądów obydwu autorek.
Konkluzje i końcowe wnioski zostały wyprowadzone wspólnie przez Joannę
Kozak-Śmieciuch

i

Joannę

Wawer.

Autorki

sformułowały

je

kierując

się

doświadczeniami nabytymi w badanym terenie, wiedzą zdobytą podczas studiowania
literatury z dziedzin: antropologii, kultury, historii Starego Miasta oraz dziedzin
pokrewnych, a także posiadaną ogólną wiedzą o świecie.

ROZDZIAŁ II

Kultura organizacji vel. organizacja kultury

Jak pisze Stefan Czarnowski (1956; cytowany w Mencwel, 2000, s. 35) kultura
jest „całokształtem zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych
szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się
przestrzennie”. Jest ona wypadkową doświadczeń i wiedzy człowieka i częściowo
warunkuje to, w jaki sposób dana osoba się zachowuje i co myśli. Jest to taka sfera
człowieka, która odpowiada za postrzeganie świata. Kulturę można związać z bytem
duchowym jakiejś osoby, właściwie słowo „duch” można zastąpić słowem „kultura”
(Mencwel, 2000, s. 26). Często bliscy sobie ludzie, na przykład przyjaciele
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charakteryzują się podobną kulturą, mówimy wtedy o „podobieństwie dusz”. W języku
angielskim istnieje słowo soulmates, które w zwięzły, a zarazem pełny sposób opisuje
taką przyjacielską relację.
Kultura każdej jednostki kształtowana jest cały czas i na kształtowanie się jej mają
wpływ doświadczenia oraz inni ludzie, zarówno ci którzy sprzyjają danej osobie jak i ci,
którzy nie wnieśli w jej życie nic pozytywnego. W zależności od wiedzy i doświadczeń
dana osoba kształtuje w sobie postawę wobec świata, sposób jego postrzegania i
przyjmowania nowych doświadczeń. Kultura człowieka ewoluuje przez lata i nieustannie
się zmienia, jednak przez cały czas jest z nim i nie odstępuje go na krok. Niektórzy
porównują ją do soczewek bez których nic nie można zobaczyć ani zrozumieć (Kostera,
2003). Również ciekawą wizję kultury prezentuje Barbara Czarniawska-Joerges (1991;
cytowany w Kostera i Śliwa, 2010, s. 249) mówiąc, iż:
kultura jest otoczką pokrywającą świat, którą zarówno tworzymy jak i w której
żyjemy. Jej błona okrywa wszystko, na co spojrzymy; jest to środowisko
społecznego życia.
Kultura organizacji jest tworem dość abstrakcyjnym, nienamacalnym i trudnym do
określenia. Stanowi pewien sposób działania i jest zbiorem kultury wszystkich
pracowników, z których każdy coś wnosi do organizacji. Często firmy zatrudniają daną
osobę nie dlatego, że ma odpowiednie kompetencje, ale dlatego, że wykazuje pewne
ciekawe cechy, które będzie mogła wnieść do tej organizacji. Każdy ma w sobie coś
unikalnego i ta unikalność często ma ogromny wpływ na rozwój i innowacyjność
środowiska, w którym przebywa (a w pracy zazwyczaj spędzamy bardzo dużo czasu,
minimum 1/3 doby). Można więc w skrócie powiedzieć, iż firma, czy instytucja jest
organizacją zrzeszającą kultury różnych ludzi, a powstająca mieszanka, nie będąca
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jednakże prostą sumą, lecz synergetycznym połączeniem, pozwala firmie istnieć i
rozwijać się. Często poprzez wspólne wykonywanie zadań, pracownicy uczą się od
swych kolegów różnych zachowań i sposobów działania. Można rzec, iż kultura
jednostki zmienia się pod wpływem wzorców jakie obserwuje. W tym wypadku osoby te
łączy jedno miejsce, jakim jest dana firma. Można porównać ją do takiego tygla, w
którym, tak jak przyprawy podczas gotowania, mieszają się różne kultury osobowe a
efektem tego jest niepowtarzalna kultura organizacji (Kostera, 2007).
Każda firma posiada jakieś wzorce i kultywowane wartości, są one jednak non
stop rewidowane i zmieniane. Jednak w większości przypadków, na zmianę kultury
organizacji większy wpływ mają nowi pracownicy, niż starzy, ponieważ oni mają
najpełniejszy obraz firmy. Najpierw poznają kulturę firmy na zewnątrz, to jak odbierają
ją osoby postronne. Następnie mogą zobaczyć, jak kultura firmy prezentuje się od
środka: jak zwracają się do siebie pracownicy, jakie są zasady współpracy, czy
pracownicy są pomocni sobie nawzajem, czy na siebie donoszą, itd. Nowy pracownik jest
niejako obiektywnym obserwatorem i zanim w pełni zostanie wchłonięty do organizacji i
przesiąknie jej kulturą, ma szansę w naturalny sposób zmienić tą kulturę, jeśli uważa to
za potrzebne lub wręcz naturalne. Starzy pracownicy w mniejszym stopniu patrzą ‘z
boku’ na organizację, sposób wykonywania zadań jest dla nich oczywisty i nie są w
stanie przyjrzeć się mu w sposób krytyczny (New Employee Integration, 2011).
Kultury organizacyjnej nie da się tak łatwo zmienić (Witkowski, 1998). Jest ona tworem,
który egzystuje poza kontrolą menedżerów i nie podlega zwykłym zasadom zarządzania.
Można, owszem, sprzyjać kreowaniu odpowiedniej kultury powstałej w umyśle
menedżera, czy zarządu. Wymaga to jednak odpowiedniego przykładu danego z góry
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organizacyjnej hierarchii oraz zmyślnego wprowadzania w życie pracowników zasad, im
dotąd nieznanych. Istnieją charyzmatyczne osoby, które mogą w prosty i naturalny
sposób wpływać na innych, są to właśnie takie osoby, które na kulturę danej organizacji
(formalnej bądź nie) mają największy wpływ. Jeśli zarząd danej instytucji wytworzy
nową koncepcję obowiązującej kultury, do wprowadzenia jej w życie powinien użyć
właśnie takich charyzmatycznych osób, które mają magiczną i niewyjaśnioną władzę nad
innymi.
Kultura organizacji tworzy się w trakcie uczenia się i działania (Kostera, 2005). Ona
wciąż ewoluuje i tak naprawdę proces jej tworzenia nigdy się nie kończy. Jeśli
pracownicy czują, że ich sposób działania wymaga zmiany, małymi kroczkami próbują
dokonywać zmian. Te zmiany są tak małe, że aż niezauważalne. Dopiero na przestrzeni
dłuższego czasu, np. kilku lat, można określić jak zmieniła się kultura danej organizacji.
Inny sposób zmiany kultury organizacji, w ogóle nie zdałby egzaminu, np. sytuacja, w
której manager oświadcza, iż od jutra zmieniamy kulturę naszej organizacji i działamy w
totalnie inny sposób niż do tej pory. Spotkałoby się to prawdopodobnie z obroną przed
narzuconymi wartościami i dystansowaniem się (Krzyworzeka, 2008, cytowany w
Kostera i Śliwa, 2010, s. 247).
Proces naturalnej zmiany w kulturze organizacji przedstawia poniższy schemat:
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Rys. 1: Dynamika kultury organizacji
(Hatch 1993 w: Kostera 2003, s. 36)

Kultura organizacyjna była przedmiotem intensywnych badań antropologów
organizacji od początku lat 30tych XX wieku. Jedną z bardziej znanych jest Linda
Smircich, która stworzyła koncepcję trzech kategorii kultury organizacyjnej: zmiennej
niezależnej, zmiennej wewnętrznej oraz metafory rdzennej (Krzyworzeka, 2008) .
Istnieją też inne podejścia do kultury, które wprawdzie nie współgrają
metodologicznie

z

przyjętą

tu

perspektywą

badawczą,

czyli

paradygmatem

interpretatywnym i podejściem antropologicznym do badania kultury (Kostera, 2003), ale
które warto przedstawić w skrócie, by pokazać inne kierunki badań podobnej tematyki.
Można zatem badać kulturę jako zmienną niezależną i zależną (Hatch, 1993; cytowana
w: Kostera i Śliwa, 2010). Tak rozumiana kultura jest elementem otoczenia organizacji,
14

wpływa na jej funkcjonowanie. Na jej kształt ma wpływ historia, tradycja i cechy
narodowe. Zazwyczaj badacze skupiający się na międzykulturowości posługują się tym
znaczeniem kultury organizacji.
Kultura w znaczeniu zmiennej wewnętrznej (lub zmiennej zależnej) może być poddana
zarządzaniu lub manipulacji celem osiągnięcia zamierzonego efektu. Jest to suma
poglądów i zapatrywań swoich uczestników, czyli na przykład pracowników danej firmy.
Składa się na nią język, promowane zachowania i wartości oraz mity i opowieści (Hatch,
1993; cytowana w: Kostera i Śliwa, 2010).
Trzecia według typologii Hatch (1993; cytowana w: Kostera i Śliwa, 2010) kategoria
kultury organizacyjnej, została przedstawiona powyżej, jako nasza główna koncepcja
kultury i jest nią metafora rdzenna, która oznacza, że organizacja sama w sobie jest
kulturą.

Tożsamość przestrzeni
Pojęcie tożsamości oryginalnie wywodzi się z matematyki, gdzie oznacza
identyczność dwóch stron równania. W filozofii i psychologii kategoria ta odnosi
się do ludzi – „poczucie tożsamości” wiąże się ze świadomością jednostki. W
naukach zarządzania pojęcie tożsamości pojawiło się przede wszystkim dla celów
sprawozdawczości

po

to,

aby

można

było

organizacje

„pociągać

odpowiedzialności” (kategoria „osobowości prawnej”).
(Czarniawska-Joerges, 1994; cytowana w: Kostera i Śliwa, 2010, s. 255).
Miejsce to wspólny mianownik ludzkich dążeń i instrument autoidentyfikacji
(Madurowicz, 2009; cytowany w: Gutkowski, 2009, s. 55).
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do

Paweł Kocoń (2011) definiuje tożsamość jako prawdziwość, autentyczność,
trwałość danej osoby bądź rzeczy – całkowite, kompletne, zaś potocznie –

jako

odpowiedź na pytanie „kim jestem/jesteśmy”, dawana przez jednostkę lub organizację.
Przy czym pojęcie to, nawet na gruncie nauk społecznych, nie znajduje jednoznacznej
definicji i może się zdarzyć, że dwu badaczy używając pojęcia tożsamość może mieć na
myśli różne od siebie przedmioty badań.
Klasyczny artykuł o tożsamości organizacji autorstwa Stuarta Alberta i Davida Whettena
(1985; cytowani w: Kostera i Śliwa, 2010) dowodzi, iż złożona jest ona z trzech
zasadniczych części: tego, co jest centralne, trwałe i tego, co wyróżnia daną organizację z
otoczenia. Te trzy komponenty zestawione razem budują tożsamość. Inne spojrzenie na
to zjawisko, stworzone przez Jane Dutton i Janet Dukerich (1991; cytowane w: Kostera i
Śliwa, 2010), pokazuje tożsamość jako strategię adaptacyjną, która powstaje w wyniku
interpretacji zagadnień i zjawisk przez uczestników motywując ich tym samym do
działania.
Powtarzając za Peterem Bergerem i Thomasem Luckmannem (1983, s. 263):
tożsamość jest oczywiście kluczowym elementem rzeczywistości subiektywnej i
podobnie jak cała rzeczywistość subiektywna pozostaje ze społeczeństwem w
dialektycznym

związku.

Tożsamość

kształtują

procesy

społeczne.

(…)

Społeczeństwa mają swoje historie, w których powstają określone tożsamości;
jednak historie te są dziełem ludzi z określonymi tożsamościami.

Widzimy więc, że tożsamość to zjawisko kształtowane i zależne od panujących
stosunków społecznych, a więc tak jak one, może być
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nietrwałe i podlegać

modyfikacjom. Autorzy pokazali doniosłą rolę stosunków społecznych jako twórcy
tożsamości i odbiorcy zarazem, obecne pokolenia kształtują swym bytem i działaniem
pokolenia nowe. Nowe wpływają na starsze – jest to proces dwukierunkowy.
Bardzo ciekawie proces przemieszczania się idei proponuje traktować Latour (1986;
cytowany w: Kostera, 1996). Sugeruje, aby identyfikować to zjawisko jako rodzaj
translacji, a nie dyfuzji. Ludzie przekazują sobie idee, modyfikując je po drodze i z tego
względu wierna transmisja właściwie nie występuje.
W wielu dyskursach poświęconych szeroko pojętej kulturze, jej dynamice i
transformacji, również bardzo popularne jest pojęcie tożsamości, które nierozerwalnie z
kulturą się wiąże. Trwała kultura rozumiana jako zespół podzielanych norm i wartości to
mit, wynika z niej również niestabilność i płynność tożsamości budowanej na kulturze i
będącej z nią w nierozerwalnej relacji. Jak dowodzą Dennis Gioia, Majken Schultz i
Kevin Gorley (2000; cytowani w: Kostera i Śliwa, 2010) tożsamość organizacji to
zjawisko przede wszystkim niestabilne i w tej cesze upatrują oni siłę tego pojęcia,
ponieważ umożliwia ono adaptację i zmianę.
Dwudziestowieczne tożsamości nie zakładają już ciągłości kultur czy tradycji.
Wszędzie

jednostki

lub

grupy

improwizują

lokalne

przedstawienia

ze

zgromadzonych (na nowo) przeszłości, używając obcych mediów, symboli i
języków (Clifford, 2000; cytowany w: Burszta, 2004, s. 37).

Powyższy cytat oraz niejednoznaczność zjawiska, jakim jest tożsamość skłaniają do
refleksji. Czy wobec tego mamy do czynienia z czymś w rodzaju kryzysu wartości i
kultury w ogóle? Czy jest coś, co może spajać „rozproszoną zbiorowość” ludzką (w
sensie mentalnym) w jeden złożony organizm?
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Zygmunt Bauman (2000; cytowany w: Burszta, 2004) mówi, że kłopoty z
tożsamością mają zarówno kosmopolici przemieszczający się po świecie, jak i ludzie
dobrze zakorzenieni, do których wieści z dalekiego świata wprawdzie dochodzą, ale
którzy zdani są na własną lokalność i uboczność. Stuart Hall (cytowany w: Burszta,
2004) podkreśla, iż tożsamość jest nie tylko płynna, ale stanowi nieustanne wyzwanie dla
jednostki, która szuka – mimo wszystko – stabilizacji i zakorzeniania, ale znaleźć ich
wciąż nie jest w stanie. Z podanych rozważań wynika związek tożsamości z miejscem,
lokalizacją, której zadaniem powinno stać się kształtowanie tożsamości jej uczestników
tak w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Czy określona przestrzeń życiowa może być
ponad erozją wartości? Co może sprawić by – mimo doraźnych związków kulturowych,
destabilizacji i pewnego zagubienia się „aktorów społecznych” w dzisiejszym świecie –
odnaleźć ten „wspólny mianownik”, który pozwoliłby im na zakotwiczenie i
stwierdzenie: „jestem u siebie”.
Jak proponują Mary Jo Hatch i Majken Schultz (1997; cytowane w: Kostera i Śliwa,
2010) model tożsamości organizacji może kłaść nacisk na zachodzące procesy za sprawą
mechanizmów kulturowych. I tak, tożsamość to efekt interakcji zachodzących pomiędzy
wewnętrzną kulturą a zewnętrznym wizerunkiem. Główne etapy tego procesu to:
odzwierciedlanie (wizerunki różnych interesariuszy wpływają na kształtowanie się
tożsamości organizacji), refleksja (osadzanie tożsamości w znaczeniach kulturowych),
ekspresja (komunikowanie wartości kulturowych), i – końcowy - impresja (wywieranie
wpływu na poglądy innych na temat organizacji, poprzez deklaracje tożsamościowe).
Do głównych funkcji tożsamości organizacji – według Majkena Schultza, Mary Jo Hatch
i Mogensa Holten Larsena (2000; cytowane w: Kostera i Śliwa, 2010) – zaliczamy
funkcje: strategiczną i kulturową. Pierwsza jest kreowana przez zasadniczy obszar
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działalności danej organizacji, którym może być na przykład rynek, czy jej kluczowych
odbiorców. Z kulturowego punktu widzenia tożsamość zapewnia uczestnikom
wewnętrzne poczucie przynależności, daje poczucie czym jest dana organizacja i jaką
rolę w niej pełni jednostka.
Karl Weick (1995; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010) natomiast widzi tożsamość jako
integralną część procesów kulturowych mających związek z nadawaniem sensu. Autor
upatruje poczucie tożsamości jako źródło, z którego wypływają i do którego odnoszą się
procesy interpretacji i poszukiwania znaczeń. Podkreśla doniosłość ciągłości i tożsamości
w procesie odkrywania organizacji, bez których następuje erozja wiedzy organizacji i
likwidację zdolności do przystosowań.
Świat pełen jest miejsc ciekawych, wyróżnionych, bo obdarzonych wyczuwalną
„dobrą aurą”, która przyciąga i decyduje o ich unikalnym charakterze . Już starożytni
Rzymianie dostrzegli istnienie tego fenomenu nadając mu miano genius loci, co oznacza
ducha opiekującego się jakimś miejscem, jest to „coś” co sprawia, że dana przestrzeń
jest jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa. Aby dostrzec tę metafizyczność konieczna jest
otwarta postawa, wysiłek poznawczy obserwatora i jego dialogiczna postawa wobec tej
wyjątkowej przestrzeni, nawet jeśli w odpowiedzi otrzyma on ciszę. Zdaje się, że pojęcie
to – mimo iż skrystalizowało się w czasach starożytnych - nadal jest aktualne, gdyż
opiera się na wartościach i wynika w głównej mierze z naszego postrzegania danego
miejsca, ugruntowanego kontekstem historycznym, kulturowym czy społecznym
(Gutkowski, 2009).
Tworzenie

przestrzeni

trwałej

jest

jednym

z

podstawowych

sposobów

organizowania działalności indywidualnej i grupowej. Obejmuje ono zarówno
zmaterializowane, jak niewidoczne wzorce, które kierują zachowaniem człowieka.
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Budowle są jednym z przejawów wzorców przestrzeni trwałej; co więcej, są one
również w charakterystyczny sposób grupowane i dzielone wewnętrznie zgodnie z
kulturowo zdeterminowanymi modelami. Topografia wiosek, miasteczek i miast, a
także przedzielającego je pejzażu nie jest przypadkowa, wynika z planu, który
zmienia się w zależności od epoki i kultury.
(Hall, 2005; cytowany w: Mencwel, 2005, s. 169).
Yi-Fu Tuan (1977; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010) uważa, iż miejsce i przestrzeń
to podstawowe części składowe rzeczywistości postrzeganej z punktu widzenia
doświadczenia. Pojęcia te są ze sobą ściśle powiązane. Wyjaśnia on, iż przestrzeń
wymaga ruchu z jednego miejsca w inne i jest to uosobienie wolności, natomiast miejsce
potrzebuje przestrzeni by stać się konkretnym miejscem – jest to uosobienie
bezpieczeństwa i przynależności. Natomiast Henri Lefebvre, (1974/1991; cytowany w:
Kostera i Śliwa, 2010) który twierdzi, iż konstrukcja przestrzenna determinuje każde
ludzkie doświadczenie, dostrzega tu trzy aspekty przestrzeni:
 przestrzeń wyobrażalną, która przyjmuje postać reprezentacji i złożona jest z
symboli i kodów kultury, buduje w ten sposób rzeczywistość w jej przestrzennym
aspekcie,
 przestrzeń postrzeganą, na którą składają się produkcja i reprodukcja a także
lokalizacja systemów przestrzennych dla określonej kultury,
 przestrzeń przeżywaną, czyli taką, która doświadczana jest poprzez wizerunki,
wyobrażenia i symbole.
Ciekawe poglądy na temat zagospodarowania przestrzeni fizycznej przez siedziby
organizacji sektora publicznego prezentuje Dvora Yanow (1995; cytowana w: Kostera i
Śliwa, 2010). Zwraca uwagę, iż intencja projektantów określonych budynków nie musi
być odczytywana „właściwie” i tak samo przez różnych obserwatorów. Znaczenie ma tu
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skala budynków, użyte materiały, bogactwo lub minimalizm wystroju czy wzornictwa.
Na przykład wielkie, dostojne formy mają wzbudzać szacunek odbiorcy i mówić o
zacnym charakterze organizacji mieszczącej się w takiej siedzibie. Z drugiej strony takie
organizacje mogą wydawać się nieprzystępne, zimne i wywoływać negatywne reakcje
odwiedzających: lęk przed podejmowaniem działania, niepewność i poczucie
wyobcowania. Zaś Henri Lefebre (1974/1991; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010)
definiuje przestrzeń społeczną jako zasób z przeszłości na bazie którego kolejne
pokolenia mogą budować nową jakość.
Moc, wyjątkowa atmosfera i piękno integrują miejsca w przestrzeni z wartościami, które
człowiek – istota społeczna – docenia. Wybór i doświadczenie to również możliwość
decydowania o rezygnacji z modeli przestrzennych czy rozwiązań architektonicznych,
które nie zapewniają osiągania wartości ocenianych wysoko (Maga-Jagielnicka, 2009;
cytowana w: Gutkowski, 2009).

Przedsiębiorczość
Każde doświadczenie jest potencjalną szansą do uczenia się. Tymczasem często
wybieramy niekoncentrowanie się na okazjach do uczenia się życia codziennego...
(Boud, Cohen, Walker, 1993; cytowani w: Gudkova, 2008, s. 40)
Opowieści o przedsiębiorczości (e-tales) utwierdzają w przekonaniu o prawości
działań przedsiębiorczych, poprzez oferowanie moralnego układu odniesienia i
legitymizującego kontekstu. Opowieści o przedsiębiorczości […] promują
przedsiębiorczość jako praktykę przez podkreślanie niezależności, wytrwałości i
wartości sukcesu, szczególnie w obliczu przeciwności losu.
(Smith i Anderson, 2004; cytowani w: Kostera i Śliwa, 2010, s. 236)
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Wiele jest definicji przedsiębiorczości, a jej wyjaśnienie nie jest proste, gdyż
zależy w głównej mierze od dziedziny czy obszaru naukowego, do którego się odnosimy.
Inaczej

zdefiniowana

będzie

przedsiębiorczość

z

punktu

widzenia

czysto

ekonomicznego, a inaczej z psychologicznego, czy społecznego.
Według Timmonsa (1999; cytowany w: Glinka i Gudkova, 2011, s. 18)
przedsiębiorczość to „pogoń za okazjami bez uwzględnienia ograniczeń stwarzanych
przez zasoby obecnie kontrolowane”. W tym ujęciu następuje podkreślenie szansy
rynkowej, która motywuje przedsiębiorcę do kreatywnych działań, aby wykorzystać
pojawiającą się możliwość osiągnięcia sukcesu.
Shane i Venkataraman (Venkataraman 2000; Shane, 2003; cytowani w: Glinka i
Gudkova, 2011, s. 19) natomiast wyjaśniają przedsiębiorczość jako „działania
obejmujące identyfikację, ocenę oraz eksploatację szans na wprowadzenie nowych
produktów i usług, sposobów organizowania, rynków, procesów oraz surowców poprzez
organizację wysiłków w sposób, jaki dotychczas nie występował”. Ta definicja jest
niejako szersza od poprzedniej. Podobnie, zakłada istnienie szansy rynkowej i innowacji,
natomiast sugeruje również wystąpienie uwarunkowań takich jak: różnorodność w
postrzeganiu szans rynkowych, ryzyko, troskę o pozyskiwanie nowych źródeł zasobów.
Na nowatorstwo w spojrzeniu na pojęcie przedsiębiorczości położył nacisk
również Joseph Schumpeter (1949; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010) twierdząc, że
można je określić jako kreatywne zniszczenie. Użył tu pojęcia pomysłodawcy, którym
był Michaił Bakunin (1842; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010). Schumpeter dostrzegł w
przedsiębiorczości, a konkretnie w innowacyjnym podejściu ogromną możliwość
wprowadzania zmian, co jednak burzyć może dotychczasowy stan rzeczy. Zyskując
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nową jakość burzymy stary porządek: nierentowne firmy upadają, następuje redukcja
zatrudnienia.
Kreatywność i różnorodność w pojęciu przedsiębiorczości dostrzegł Bengt Johannisson
(2005; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010). Ten współczesny autor utożsamia to
zjawisko z tworzeniem nowej jakości, przypominającej często sztukę, nierzadko w
warunkach niepewności i ryzyka. Przedsiębiorca, to według badacza: artysta, który
niejako „bawi się” działaniem w skrajnych warunkach rynkowych, na zmianę burzy i
buduje, ale cały czas tworzy.
Bardzo ciekawe są wyniki badań Beaty Glinki. Przedsiębiorczość została poddana przez
badaczkę analizie na gruncie społeczno-kulturowym. Okazało się, że polska kultura
sprzyja przedsiębiorczości w stopniu średnim, a społeczeństwo afirmuje małych
przedsiębiorców, gdyż ciężej muszą oni pracować na swoje przedsięwzięcie.
Przedsiębiorca większy traktowany jest z dozą niechęci. Wnioskiem z przytoczonych
badań jest aprobata dla tradycyjnych aspektów przedsiębiorczości a mniej twórczych
(Glinka, 2008; cytowana w: Kostera i Śliwa, 2010).
Jednym

z

wartych

podkreślenia

rodzajów

przedsiębiorczości

jest

tzw.

przedsiębiorczość pasjonatów. Jest to działalność o tyle ciekawa, że przedsiębiorca
realizując swe zadania w zakresie prowadzonej działalności biznesowej – podąża przede
wszystkim za swoją pasją i znajduje w tym sposób na życie. Wyróżniamy tu dwa rodzaje
pasji:
 do

konkretnego

rodzaju

działalności,

co

oznacza,

iż

zainteresowania

przedsiębiorcy determinują rodzaj wykonywanej działalności, na przykład jeśli
przedsiębiorca interesuje się malarstwem – otwiera galerię z obrazami, jeśli
przejawia miłość do psów rasowych – zakłada hodowlę lub w przypadku
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zamiłowania do kwiatów – otwiera kwiaciarnię. Jest to o tyle nietypowy rodzaj
działalności, że na pierwszym planie występuje tu na ogół nie dochodowość lecz
realizowanie pasji (oczywiście zdarza się, iż obydwie te sfery współwystępują), co
może powodować ograniczony potencjał rozwojowy takiej działalności.
Nierzadko jest ona na granicy opłacalności, ale jest kontynuowana, gdyż przynosi
przedsiębiorcy (który często odżegnuje się od roli menadżera) spełnienie i
satysfakcję. Osoba taka dąży do pogłębiania swojej wiedzy, ale służy to wyłącznie
rozwijaniu własnych zainteresowań.
 do prowadzenia biznesu i wykorzystywania szans rynkowych. Ta postawa
charakteryzuje się aktywnością w rozwijaniu działalności, podejmowaniem
ryzyka, a przedsiębiorca utożsamia się z rolą menadżera i przywódcy. Pogłębianie
wiedzy ma tu miejsce, ale służy raczej realizacji nowych pomysłów i doskonaleniu
biznesu jako takiego, a nie samo rozwoju przedsiębiorcy (Glinka i Gudkova,
2011).
Różnorodność form i kategoryzacji zjawiska przedsiębiorczości uniemożliwia
poruszenie wszystkich lub nawet części zagadnień z nim związanych. W prowadzonych
rozważaniach zasadne wydaje się przybliżenie kategorii small businessu. Jeśli
przyjmiemy kryterium ilościowe w postaci zatrudnienia, wyróżnimy przedsiębiorstwa
mikro, małe, średnie i duże. Wniknięcie w ich strukturę pozwoli na obserwację, czy są to
przedsiębiorstwa innowacyjne, prężnie działające i wykorzystujące nadarzające się
szanse rynkowe, czy wręcz przeciwnie – charakteryzujące się stagnacją i nie
podejmujące aktywności przedsiębiorczych. Do tego właśnie, raczej statycznego modelu
należy small business. Należy zaznaczyć, iż nie rozmiar przedsiębiorstwa determinuje
jego przynależność do tej struktury, ale określona filozofia myślenia i postępowania
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właściciela lub właścicieli. Reprezentant tego typu działalności, to – według Carlanda i
in. (1984; cytowani w: Glinka i Gudkova, 2011) – człowiek, który w prowadzonym
przedsięwzięciu zainteresowany jest głównie realizacją własnych celów i ukierunkowuje
działalność zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Tacy przedsiębiorcy z reguły nie
promują nowoczesnych instrumentów marketingowych i innowacyjnych. Small business
nie odgrywa strategicznej roli w danej branży, ale stanowi większą część dochodu
przedsiębiorcy, a czynności związane z jego prowadzeniem w znacznej mierze
wypełniają jego czas. Nierzadko są to firmy rodzinne, a dochody wygenerowane w
wyniku ich prowadzenia służą po prostu zapewnieniu przetrwania rodzinie. Motywy
rozpoczęcia biznesu decydują - według Reynoldsa i in. (2002; cytowani w: Glinka i
Gudkova, 2011) – o zakwalifikowaniu przedsiębiorczości

do jednej z dwu poniżej

przedstawionych kategorii:
 przedsiębiorczości

o

zminimalizowanym

potencjale

rozwojowym

zwanej

przedsiębiorczością wymuszoną. Jej specyfika polega na naśladownictwie
funkcjonujących już rozwiązań, które stosuje reprezentant takiego biznesu. Jest to
często substytut etatu, brak w tym modelu kreatywności i innowacyjności,
 przedsiębiorczość innowacyjna zwana przedsiębiorczością opartą na szansie.
Występuje tu znaczny potencjał rozwojowy, brak lęku przed podejmowaniem
ryzyka. Przedsiębiorstwo takie może budować przewagę strategiczną.

Oczywiście przedstawione kryterium podziału nie wyklucza migracji z jednej do
drugiej grupy. „Typowy” przedstawiciel small businessu może zrozumieć w pewnym
momencie, iż jego byt na rynku będzie zagrożony jeśli pozostanie on zamknięty na
zmiany, innowacje i stosowanie nowoczesnych instrumentów marketingowych. Może
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więc zacząć poszukiwać szans rynkowych i rozwijać działalność w bardziej aktywny i
nowoczesny sposób (Glinka i Gudkova, 2011).
Małe biznesy to specyficzne formy prowadzenia działalności gospodarczych. Na
głównym planie występuje osoba właściciela – główny decydent w sprawach
strategicznych i operacyjnych, którego sprawy osobiste, perturbacje występujące w życiu
prywatnym rzutują na sposób prowadzonej działalności oraz mogą rodzić zakłócenia czy
nawet spowodować zakończenie działalności. Small business charakteryzuje się z reguły
niskim formalizmem, małą dywersyfikacją działalności, ale rozbudowaną siecią
kontaktów tak z partnerami handlowymi (jest to najczęściej niewielkie, acz zaufane
grono), jak i z innymi przedsiębiorcami czy klientami. Nieocenione są tu wartości
niematerialne: wiedza, intuicja, inwencja czy istnienie zależności osobistych, które może
w nieoczywisty sposób stanowią o potędze tego rodzaju działalności (Glinka i Gudkova,
2011).

ROZDZIAŁ III

Etnografia i metodologia badań terenowych

Etnografia nie jest ani subiektywna, ani obiektywna. Jest interpretująca,
pośrednicząc między dwoma światami poprzez świat trzeci (1986; Agar; cytowany
w: Kostera, 2003, s. 39)
Według Moniki Kostery (2003) etnografia organizacji jest metodologią badawczą
służącą do poznania i naukowego opisu wybranego fragmentu rzeczywistości
organizacyjnej. Umożliwia ona patrzenie na rzeczy zwykłe w sposób niezwykły,
pozwalający na odkrycie nieznanych dotąd cech i właściwości badanego terenu. Zadanie
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badacza-etnografa nie jest łatwe, musi on wystrzegać się typizacji, powinien spojrzeć na
otaczający go świat jakby widział go po raz pierwszy. Powinien przyjąć jak najbardziej
otwartą postawę poznawczą i pozwolić sobie na element zaskoczenia w odkrywaniu
rzeczywistości wciąż na nowo. Dzięki tym cechom, etnografia jest bardzo przydatną
metodolologią indukcyjną (Kostera, 2003). Jak twierdzi Repstad (1987/1988; cytowany
w Kostera, 2003) najbardziej optymalne wyniki badań uzyskuje się poprzez łączenie
metod badawczych. Jest to tak zwana triangulacja, w wyniku której połączenie metod
badawczych daje bardziej kompleksowy obraz badanej rzeczywistości. Metody, które się
łączy, powinny być pokrewne, aby uniknąć efektu przeładowania badacza zdobytym
materiałem. Poza tym metody te powinny się uzupełniać, służąc zdobyciu informacji na
różne sposoby. Ponieważ jedna z metod powinna być dominująca nad pozostałymi, w
naszym przypadku wywiad pełnił taką rolę. Krzysztof Konecki, na przykładzie Denzina,
twierdzi, że istnieją cztery typy triangulacji (2000; cytowany w Kostera 2003). Są nimi:
 triangulacja danych, która polega na zastosowaniu informacji z różnych
źródeł;
 triangulacja badacza polegająca na wprowadzeniu kilku badaczy;
 triangulacja teoretyczna, która bazuje na wykorzystaniu odmiennych teorii

w celu zinterpretowania zebranego materiału;
 triangulacja metodologiczna, której założeniem jest stosowanie wielu
metod badawczych.
W przypadku etnografii, triangulacja badacza oraz triangulacja teoretyczna zasadniczo
nie występują.
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Według Moniki Kostery (2003) podczas prowadzenia badań, często stosowaną metodą
jest obserwacja. Jest to metoda uzupełniająca, jednakże bardzo przydatna, gdyż
pierwotnie służy rozpoznaniu terenu, wybraniu najbardziej cennych tematów rozmowy i
rozmówców. Jest tłem do wywiadów, a także pozwala na pełniejsze i nieskażone
dostrzeżenie relacji i procesów zachodzących w terenie, które niekiedy zostają
niewypowiedziane.
Główne rodzaje obserwacji to, według Kostery (2003):
 obserwacja uczestnicząca warunkuje związek badacza z badaną organizacją;
 obserwacja nieuczestnicząca, w której badacz w żaden sposób nie należy do
struktur badanej społeczności.
Wyróżniamy również (Kostera, 2003):
 obserwację bezpośrednią, w której badacz jest gościem w terenie, ale dla osób
postronnych wtapia się w ten teren;
 shadowing, czyli bycie cieniem, polegające na stałym towarzyszeniu badanemu,
bez przyjmowania żadnej roli w organizacji.
Kolejną, często stosowaną metodą badawczą w badaniach etnograficznych, jest wywiad.
Jak pisze Czarniawska, jest to (2002, cytowana w: Kostera, 2003) rozmowa kierowana, w
której to kierowanie akceptują i uznają obie strony uczestniczące w tej rozmowie.
Wywiady

można

podzielić

na

standaryzowane

strukturalizowane bądź niestrukturalizowane.

lub

niestandaryzowane

i

Wywiad antropologiczny najczęściej

posługuje się formą wywiadu niestrukturalizowanego i niestandaryzowanego. Była to
także forma najczęściej stosowana przez nas w trakcie badań, starałyśmy się pozwalać
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rozmówcy na niezakłócony przekaz informacji i poruszanie tematów niezwiązanych
ściśle z zakresem naszych badań.
Świadome

użyteczności

łączenia

metod

badawczych,

skorzystałyśmy

z

dobrodziejstwa jakie daje triangulacja i zastosowałyśmy jej dwa typy: triangulację
danych oraz triangulację metodologiczną. Triangulacja danych pozwoliła na zestawienie
informacji na ten sam temat, uzyskanych z wielu źródeł i kompleksową analizę danego
zagadnienia. Zaletą triangulacji metodologicznej, przy wykorzystaniu metod pokrewnych
było wstępne rozpoznanie terenu za pomocą obserwacji przed zastosowaniem bardziej
„inwazyjnej” metody, jaką jest wywiad. Obserwacja nieuczestnicząca zastosowana była
przez nas w dwóch rodzajach sytuacji: najpierw, na początku badań, kiedy
rozpoznawałyśmy teren i decydowałyśmy o wyborze interesujących organizacji.
Następnie stosowałyśmy ją paralelnie wraz z wywiadem. Rejestrowałyśmy treści
wypowiadane przez rozmówcę, co nie przeszkadzało nam w jednoczesnej obserwacji
mowy ciała i mimiki, oraz stylu wypowiedzi. Obie metody świetnie się uzupełniały i
zapewniły nam pełną i kompleksową eksplorację terenu.
Nasz pierwszy kontakt z prowadzeniem badań etnograficznych miał miejsce pod
koniec 2009 roku, kiedy przygotowywałyśmy pracę zaliczeniową na przedmiot
etnografia. Z uwagi na fascynację badanym terenem Starego Miasta, postanowiłyśmy
poszerzyć zakres rozpoczętych badań i całkowicie oddać się temu zagadnieniu podczas
pisania naszej pracy magisterskiej. Wybór okazał się bardzo trafny. Prowadzenie badań
na terenie Starego Miasta przyniosło nam wiele radości i niespodzianek, oraz stanowiło
niezmiernie ciekawe doświadczenie. Badania okazały się o tyle zajmujące, iż nie
ograniczały się do eksplorowania – jak to ma miejsce zazwyczaj – jednej organizacji, ale
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badałyśmy wiele różnych organizacji prowadzących działalność gospodarczą, gdyż
determinantem w tym przypadku była lokalizacja. Ten fakt zadecydował, iż od początku
do końca prowadzonych badań, czyli przez okres około 10 miesięcy, zaciekawienie
terenem było niezmienne. Wciąż jednak mamy poczucie pewnego niedosytu i towarzyszy
nam świadomość, iż wiele ciekawych rzeczy pozostało przez nas nie odkrytych.
Doszłyśmy jednak do momentu badań, w którym wątki poruszane przez naszych
rozmówców zaczęły się powtarzać, był to dla nas sygnał, iż zdobyłyśmy wystarczającą
ilość materiału i że możemy w sposób indukcyjny przystąpić do budowy obrazu badanej
rzeczywistości.
Porównując swe postrzeganie Starego Miasta w chwili obecnej z przeszłością (sprzed
rozpoczęcia badań), uważamy, iż

w przeszłości było ono pobieżne i bazowało na

utartych stereotypach. Teraz jesteśmy bardziej otwarte na relacje zachodzące w tej
konkretnie społeczności, oraz pozytywnie wpłynęło to na zmianę naszego postrzegania
świata w ogóle. Doświadczenie przeprowadzania badań, uwrażliwiło nas na specyfikę
poszczególnych fragmentów rzeczywistości, relacji w nich zachodzących i umożliwiło
bardziej krytyczną analizę zjawisk, które wcześniej uważałyśmy za pewnik.
Prowadząc badania jakościowe na terenie Starego Miasta w Warszawie użyłyśmy
dwóch metod badawczych: wywiadu i obserwacji nieuczestniczącej. Wywiad
niestandaryzowany i niestrukturalizowany stanowił główną metodę badawczą, którą
zastosowałyśmy, jednak większość rozmów połączona była z obserwacją naturalnego
środowiska

prowadzonej

działalności

(obsługa

klientów,

relacje

z

innymi

przedsiębiorcami). Zastosowałyśmy także notes badacza i, w mniejszym stopniu, studia
dokumentacji (głównie stron internetowych badanych organizacji). Spotkałyśmy różnych
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rozmówców, niektórzy z nich, nie byli skłonni do wyczerpujących odpowiedzi na
zadawane pytania, inni nie mieli oporów, aby dzielić się z nami także treściami nie
związanymi z tematyką naszej pracy i zadawanymi pytaniami. W większości sytuacji nie
miałyśmy problemów z nawiązaniem kontaktu i zbudowaniem interesującej relacji z
badanymi osobami, co skutkowało w wielu przypadkach otwarciem się rozmówcy.
Często ta szczerość znacznie przekraczała wstępnie zaplanowane ramy i treść rozmowy.
Większość rozmów nagrywałyśmy na dyktafon i nasi rozmówcy z reguły nie
protestowali, niektórzy jednak byli przeciwni rejestracji rozmowy w ten sposób i wtedy
używałyśmy wyłącznie notesu badacza do zapisywania najważniejszych kwestii. Nie
zawsze próby podjęcia rozmów kończyły się sukcesem, niekiedy potencjalni rozmówcy
udaremniali nam przeprowadzenie wywiadów, początkowo zgadzając się na nie, a potem
odmawiając lub wielokrotnie odraczając termin spotkania. Mimo kilku niepowodzeń,
ogólny bilans jest pozytywny – większość przedsiębiorców okazała się osobami
otwartymi i pomocnymi w udzielaniu potrzebnych nam informacji.
Za cenny materiał badawczy, uważamy uczestnictwo w walnym zgromadzeniu członków
zarządu Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Starego Miasta i Traktu
Królewskiego. Okazało się, iż tego typu spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc
(wyjątkiem jest przerwa wakacyjna), raz do roku – w lutym – odbywa się zebranie, na
którym obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Spotkanie trwało godzinę i
przeznaczone było na omówienie najbardziej palących kwestii i problemów nękających
przedsiębiorców Starówki. Opracowywane były strategie działań na najbliższą przyszłość
i podsumowywane działania już dokonane. Zebranie, w którym miałyśmy okazję
uczestniczyć, odbyło się już po zakończeniu naszych badań terenowych i było dla nas
niejako podsumowaniem prowadzonych rozmów z poszczególnymi przedsiębiorcami.
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Zdałyśmy sobie sprawę, iż problemy, o których rozmawiałyśmy dotyczą szerokiej grupy
osób, a ich występowanie jednoczy siły przedsiębiorców, aby jako Stowarzyszenie mogli
w sposób bardziej skuteczny z nimi walczyć.
Przez cały okres trwania badań starałyśmy się sukcesywnie i na bieżąco dokonywać
transkrypcji przeprowadzonych wywiadów, uzupełniając je o spostrzeżenia zapisywane
w notesie badacza. Nie ukrywamy, iż transkrypcja była zadaniem dość żmudnym i
czasochłonnym. Tam, gdzie okazywało się to konieczne, korygowałyśmy stylistykę
niektórych wypowiedzi, mając jednak zawsze na celu jak najwierniejsze przytaczanie
myśli i intencji mówiącego.
Najwięcej satysfakcji sprawiało nam segregowanie przetranskrybowanych wywiadów,
które układałyśmy tematycznie niczym pasjonujące puzzle. Powstawały wspaniałe
obrazy Starówki, stopniowo ukazywane poprzez cytowane treści. Potwierdziła się
zasłyszana na seminarium opinia, iż na tym etapie „praca pisze się sama”. Doświadczenia
związane z tworzeniem części empirycznej naszej pracy nastroiły nas bardzo
entuzjastycznie do konstruowania części teoretycznej i pisanie jej okazało się
przyjemniejsze niż się spodziewałyśmy.
We wszystkich przeprowadzonych badaniach uczestniczyłyśmy wspólnie, poniżej
przedstawiamy ich czasowe podsumowanie.
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Kategoria

Ilość

Wywiady

Około 25 godz.

Transkrypcje i praca nad notatkami z notesu badacza

Około 90 godz.

Obserwacja nieuczestnicząca

Około 35 godz.

Analiza tekstu (strony internetowe)

Około 5 godz.

Okres prowadzonych badań

Listopad 2010 – Sierpień 2011

Ilość wywiadów

15

Tabela 1. Metryczka badań w terenie
Źródło: opracowanie własne

Poniżej przedstawiamy spis przeprowadzonych wywiadów i ich przybliżony czas
trwania:
 Honorata: czas wywiadu 1:50 min
 Rowerzystka: czas wywiadu 1:15 min
 Geniusz : czas wywiadu 1:31 min
 Diabełek : czas wywiadu 1:19 min oraz 1:45 min
 Mały Książę: czas wywiadu 1:20 min
 Kobieciarz: czas wywiadu 2:35 min
 Zadbana babka: czas wywiadu 60 min
 Nieprzystępna: czas wywiadu 1:50 min
 Krzysztof : czas wywiadu 1:30 min
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 Jakub : czas wywiadu 1:12 min
 Petronela: czas wywiadu 1:40 min
 Gargamel oraz Klakier: czas wywiadu 2:25 min
 Kapelusznik: czas wywiadu 40 min
 Pipi: czas wywiadu 1:25 min

Historia Warszawskiej Starówki

Warszawskie Stare Miasto jest kolebką naszej stolicy. Tu przez wieki narastał
dorobek pokoleń, powstawały budowle i dzieła sztuki, które teraz, po
przywróceniu im dawnej świetności, zachwycają nas i wzruszają
(Lange i Pietrzak, 1955, [4]).

Rys. 2. Widok współczesnego Starego Miasta od strony Krakowskiego Przedmieścia
Autor: Joanna Wawer
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Artur Oppman1 był jednym z niewielu ludzi, którzy wyczuli tętno życia wśród
murów staromiejskich, gdzie doczesna nędza współżyła z wspaniałą historią. W
cieniu wyniosłych wież kościelnych, w mroku sklepionych sieni, żyły wspomnienia.
Ktokolwiek wkroczył w obręb murów staromiejskich przed wojną, zapomniał o
szerokich arteriach pełnych samochodów, dzwonków tramwajowych i zgiełku
wielkomiejskiego. Na Starówce czas trwał jak gdyby nieruchomo. (Stolica, 1948,
s. 6)
Początki istnienia Warszawy i jej najstarszej dzielnicy – Starówki, sięgają końca
XIII wieku, a jej założycielem był najprawdopodobniej książę mazowiecki Bolesław II,
któremu spodobały się tutejsze ziemie i rozciągający się widok na Wisłę z dogodnym
miejscem do przeprawy przez rzekę. Poza tym, takie usytuowanie grodu umiejscawiało
go na szlaku kupców z południa na północ. Łączyły się tutaj drogi lądowe i wodne,
prowadzące do ośrodków miejskich nad Morzem Bałtyckim i Czarnym. Także bliskość
obszarów leśnych i żyznych ziem rolniczych, stanowiły o atrakcyjności tego miejsca jako
przyszłego miasta (Głębocki i Mórawski, 1978).
Początkowo osada zajmowała niewielki teren i składała się z czworobocznego placu,
dwóch głównych odchodzących od niego ulic: Świętojańskiej i Nowomiejskiej
(nazewnictwo współczesne) oraz kilkunastu mniejszych uliczek. Wytyczone wtedy ulice
w większości zostały zachowane do dziś. Na rynku zamieszkali bogaci osadnicy, na
ulicach zaś kwitnął handel wszelkiego rodzaju towarami. Miasteczko otoczono

1

Artur Oppman /1867-1931/, poeta. Pseudonim Or-Ot. Rredaktor "Wędrowca", "Tygodnika
Ilustrowanego", "Żołnierza Polskiego" i "Podoficera". Współpracował z wieloma pismami warszawskimi
jako poeta i felietonista. Wstąpił do Wojska Polskiego w 1920 r. Inicjator i uczestnik licznych imprez
patriotycznych, których dochód przeznaczony był na pomoc niezamożnej młodzieży. Zyskał popularnośd
dzięki utworom poświęconym Staremu Miastu. Napisał szereg utworów dla dzieci i młodzieży.
(źródło: http://www.zoliborz.org.pl/page/index.php?str=171)
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glinianymi murami obronnymi, aby nikt niepowołany nie napadł na ten skrawek ziemi.
Wjazd do miasta był strzeżony przez wartowników obecnych na wieżach i bramach
miejskich. Ponieważ domy i kamieniczki były głównie zbudowane z drewna, o pożar
było nietrudno. Dlatego po kolejnym znów ogniu, który strawił gotycką zabudowę, w
miasteczku zarządzono, iż od tej chwili nie wolno wznosić drewnianych budowli na
terenie osady. Uchroniło to w pewnym stopniu budynki, które przetrwały aż do czasów
Powstania Warszawskiego (Lange i Pietrzak, 1955).

Rys. 3:

Rys. 4:

Wybitny artysta-snycerz Julian Barwicki

Mistrz artystycznego blacharstwa
Jarnuszkiewicz

Źródło: Warszawski Tygodnik Ilustrowany, Stolica, Nr 24 (83), 1948, strona 9

Miasteczko szybko się rozwijało: przybywali tu kupcy z przeróżnymi towarami,
kwitło rzemieślnictwo oraz manufaktury. Powstawały szkoły parafialne i uniwersytety.
Wiele osób się bogaciło, ale ściągało tutaj też wiele biedoty. W efekcie takich ruchów
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nastąpił podział społeczeństwa na klasy bogatsze składające się z kupców i znanych
rzemieślników, oraz biedniejsze parające się drobnym rękodzielnictwem. Społeczność
ścierała się coraz silniej i doprowadziło to do tumultu warszawskiego w 1525 roku, czyli
wystąpienia pospólstwa i plebsu o równe prawa dla wszystkich mieszkańców (Głębocki i
Mórawski, 1978).

Coraz więcej osób osiedlało się na Starym Mieście na przestrzeni lat. Dlatego
ustawicznie powiększano powierzchnię miasta i rozbudowywano mury, aby starczyło
miejsca dla wszystkich. Kiedy na początku XV wieku miasto stało się stolicą księstwa
mazowieckiego oraz głównym miejscem rezydencji księcia, był to czas ogromnego
rozkwitu tej placówki. Do miasta napływała bogata szlachta i magnaci. Często ich podróż
kończyła się osiedleniem na tych terenach, ponieważ wykupywali oni grunty i budowali
dla siebie przepiękne dwory. Stosunkowo niewielki obszar osady determinował styl
budowania: kamieniczki były wąskie, posiadały strome schody i spadziste dachy. Także
uliczki były dość wąskie. Wznoszono również wiele budowli duszpasterskich, na
przykład katedrę św. Jana. W tym okresie powstał także pałac, tzw. Pałac Książąt
Mazowieckich, w którego miejscu obecnie znajduje się Zamek Królewski. Odpowiadając
na potrzeby mieszkańców, w XV wieku dokonano ogromnej rozbudowy murów
miejskich, oraz, z racji wielu przybyszów, powiększono liczbę bram do miasta. Dało się
zauważyć prawidłowości, iż najwięcej osadników na terenie miasta to Polacy, potem
Niemcy oraz Żydzi. Ponieważ Żydzi stanowili dość liczną grupę żyjącą na Starówce,
mieli oni własną ulicę Żydowską (okolice obecnej ulicy Rycerskiej i Szeroki Dunaj),
gdzie wzniesiono synagogę. Oni również rozwinęli ulicę Szeroki Dunaj do tego stopnia,
iż stała się niejako drugim rynkiem handlowym Starego Miasta. Wielu kupców właśnie
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tam wystawiało swoje towary, ludność także coraz częściej przybywała w te okolice.
Ustanowiono dzień targowy, którym był czwartek i wtedy koloryt Starówki był
najbarwniejszy. Przybywali tu kupcy, którzy handlowali niepopularnymi w tym czasie
towarami, takimi jak: doskonałe wino, perfumy, przyprawy korzenne, herbata, tkaniny
jedwabne (Lange i Pietrzak, 1955).

Rys. 5: Talent i praca artystów-rzemieślników stworzyła te dzieła…
Źródło: (Warszawski Tygodnik Ilustrowany, Stolica, Nr 24, 1948, s. 9)
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W pewnym momencie, przestało jednak brakować miejsca wewnątrz murów dla
wszystkich chętnych, toteż biedniejsi mieszkańcy zmuszeni byli wyprowadzić się poza
mury miasta do okolicznych wiosek przylegających (Solec, Wawrzyszew, Młociny).
Kiedy przedmieścia Warszawy mocno się rozbudowywały, Starówka przestała być
centrum stolicy, najważniejszym ośrodkiem handlu i życia kulturalnego. Przeważnie
ludność uboga osiedlała się na Starym Mieście, dzieląc dawne przepiękne kamienice na
ciasne mieszkanka i zabudowując przestrzenne podwórka. Jednocześnie rozpoczęto
rozbiórkę murów miejskich i Ratusza znajdującego się na rynku Starego Miasta, a także
wiele świątyń i klasztorów. Na ich miejsce wzniesiono tu kilka fabryk, co ostatecznie
oszpeciło artystyczny wygląd tego miejsca. W tym czasie nastąpił też kryzys rzemiosła,
rozpadały się cechy artystów. Dlatego Starówka została zepchnięta na margines życia
kulturalno-oświatowego. Krótkotrwałe odrodzenie miało miejsce w czasie insurekcji
kościuszkowskiej, kiedy lud staromiejski zapisał się chlubnie w historii Polski. Na wieść
o bitwie pod Racławicami pod dowództwem Jana Kilińskiego, zaatakowali oddziały
rosyjskie stacjonujące na terenie miasta, a na rynku Staromiejskim powiesili na
szubienicy zdrajców narodu. (Lange i Pietrzak, 1955).
Stare Miasto wielokrotnie ucierpiało, od najazdu Szwedzkiego aż po II wojnę światową.
Kiedy w czasie II wojny światowej Hitler postanowił na miejscu Warszawy zbudować
pięknie zaprojektowane, symetryczne niemieckie miasteczko, Starówka została zrównana
z ziemią. Prawie wszystkie kamienice legły w gruzach, a świątynie zostały spalone.
Dopiero w latach 60-tych odbudowano to miejsce z wielkim pietyzmem i dbałością o
zachowanie oryginalnego wyglądu. Dzięki wspaniałym architektom, Starówka została
zrekonstruowana w taki sposób, aby odtworzyć dawne jej piękno, jednocześnie łącząc z
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twórczością współczesną. Do tej pieczołowitej odbudowy przyczyniły się tysiące ludzi,
którzy ofiarnie poświęcili pieniądze lub swój czas na ten cel. Odbudowana Starówka jest
symbolem szacunku dla przeszłości i docenienia teraźniejszości. Jest niejako pomnikiem
dziejów kształtowanych przez tysiąclecia, który jest jednocześnie jednym z
najpiękniejszych zakątków Warszawy. Rozlokowały się tutaj instytucje kulturalne i
naukowe, swoje prace wystawiają malarze i artyści, wycofano również ruch kołowy, co
pozytywnie wpłynęło na stworzenie atmosfery spokoju i relaksu. Po dziś dzień jest
miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów oraz mieszkańców, którzy
przychodzą tutaj najczęściej w weekendy, aby podziwiać to miejsce i napawać się jego
klimatem (Głębocki i Mórawski, 1978).
W 1980 roku Warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury. Jak pisze Maria Szypowska (2000) „Wpis nastąpił w uznaniu dla
dokonania przez Polaków dzieła odbudowy tego symbolu polskiej kultury i narodowej
tożsamości, celowo zniszczonego przez hitleryzm.”
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Rys. 6: warsztat artystycznej ślusarki mistrza Marchewy
Źródło: Warszawski Tygodnik Ilustrowany, Stolica, Nr 24, 1948, s. 8

Motywy rozpoczęcia działalności – dlaczego Stare Miasto? Profil działalności

Przenieśmy się teraz w bajeczny świat Starego Miasta w Warszawie i zobaczmy,
co mają nam do powiedzenia przedsiębiorcy działający w obrębie tej lokalizacji.
Spotkałyśmy jednostki nietuzinkowe, niezmiernie ciekawe, które stanowią największą
wartość Starego Miasta i godnie je reprezentują. Ich działalność ma ogromny wpływ na
klimat tego miejsca, ponieważ niejako bierze udział w jego tworzeniu. Opowiedzą nam o

41

swoich codziennych zmaganiach, porażkach i sukcesach oraz o motywach, które skłoniły
ich do rozpoczęcia działalności właśnie w tym miejscu.
Nasz pierwszy bohater, Geniusz, artysta i właściciel antykwariatu, pierwszy
prywatny przedsiębiorca działający na terenie Starego Miasta, zgodził się na wywiad,
dając nam na wstępie do zrozumienia, iż będzie cennym „obiektem badawczym” w
związku z interesującym nas tematem.
„House of Magic” – brzmi hasło na ulotce reklamowej antykwariatu Lapidarium
znajdującego się przy ulicy Nowomiejskiej 15/17 na Warszawskim Starym Mieście, do
którego – po raz pierwszy -

trafiłyśmy przypadkiem w listopadowe, pochmurne

popołudnie. Miejsce to przypomina sezam z „Baśni tysiąca i jednej nocy”; przytłacza, ale
przede wszystkim ciekawi różnorodność przedmiotów z różnych epok, z różnych krajów:
antyki, militaria, biżuteria, porcelana, talizmany, meble, kolekcja starych aparatów
fotograficznych, obrazy, ikony, książki, stary gramofon pamiętający „trzeszczące płyty”.
Kiedy weszłyśmy do gabinetu Geniusza, siedział on przy wielkim, zabytkowym biurku i
pisał na komputerze, co dało nam wrażenie doskonałej umiejętności łączenia pasji do
przedmiotów antycznych z zamiłowaniem do nowoczesności. W trakcie rozmowy
wielokrotnie miałyśmy okazję potwierdzić złożoną naturę naszego rozmówcy, który był z
jednej strony romantykiem kochającym piękno, a z drugiej realistą twardo stąpającym po
ziemi. Z jednej strony zachwycał się dźwiękiem płynącym ze starego gramofonu,
opowiadając jednocześnie o efektywnych metodach zarządzania swoją działalnością, aby
przynosiła zadowalające dochody. Posługiwał się wspaniałą polszczyzną i wykazał się
elokwencją opowiadając o rzeczach wszelakich, nie tylko ściśle związanych z
prowadzonym biznesem. Styl prowadzenia rozmowy, jakkolwiek merytoryczny, był
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również pełen ironii i poczucia humoru. Sprawiło to, iż rozmowa była dla nas
przyjemnością i to do tego stopnia, iż straciłyśmy rachubę czasu - pracownik
antykwariatu dał nam do zrozumienia, iż zbliża się godzina zamknięcia. Z perspektywy
czasu widzimy jak dużą wartość ten jeden z pierwszych wywiadów wniósł do naszych
badań prowadzonych na terenie Starego Miasta.
[Geniusz] Ja mam taki album, w którym … , bo mnie likwidowano strasznie wiele
razy, bo byłem „wrogiem ludzkości” jako prywatny przedsiębiorca, jak to
powiedział słusznie w KC pewien jegomość, mówi, „ proszę pana, pan działa
wbrew pryncypiom ustrojowym, to czego pan się spodziewa, żebyśmy pana
popierali?”. Widzi Pani, tu są od początku mojej działalności różne artykuły w
gazecie, tu Szczepkowska się wpisała, tam Eric Clapton, tam Papież … .
[JKŚ]2 Chciałyśmy zapytać o datę powstania i genezę powstania pana firmy i
może też co pana skłoniło, żeby akurat w tej lokalizacji rozpocząć działalność?
[Geniusz] To oczywiście wszystko co się w życiu dzieje, zarządził tym przypadek.
Ja studiowałem w Warszawie, a na Starówkę przychodziłem, bo się nazywam
Kiliński. (śmiech). No i któregoś razu po powrocie z Paryża stwierdziłem, że warto
by zacząć zarabiać jakieś pieniądze w Polsce i zacząłem sprzedawać rysunki na
rynku Starego Miasta. Poza Gajewskim, takim staruszkiem, byłem jedynym, co
tutaj sprzedawał, ale ponieważ miałem długi język, to rozgadałem natychmiast
wszystkim kolegom, a zresztą nie chciałem sam siedzieć na tym rynku, więc w
rezultacie studenciaki architektury opanowały rynek, no i sprzedawaliśmy te
rysunki, zarabialiśmy niesamowite pieniądze na tamte czasy. To był rok
siedemdziesiąty czwarty.
Nasz drugi rozmówca – Honorata - prowadzi sklep, w którym sprzedaje anioły
wykonane z różnych materiałów i różną techniką. Nie znałyśmy tego miejsca i nasz
pierwszy kontakt był totalnie przypadkowy – nawiązałyśmy go w sąsiadującej

2

Joanna Kozak-Śmieciuch - badaczka
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kwiaciarni, w której przeprowadzałyśmy wywiad. Okazało się, iż obie panie dobrze się
znają i przyjaźnią, oraz obie chętne są pomóc nam w uzyskaniu potrzebnych materiałów
do pracy. Przystałyśmy na namowy porozmawiania z właścicielką sąsiedniego sklepu,
nie pozwalając sobie na ulegnięcie pierwszemu niepozytywnemu wrażeniu na temat tej
osoby (podczas przeprowadzania wywiadu z właścicielką kwiaciarni zostałyśmy
zakrzyczane przez właścicielkę Aniołowa i skarcone za zadawanie trywialnych pytań,
które nawet trzynastolatka potrafiłaby wymyśleć). Podczas spotkania okazało się jednak,
iż właścicielka sklepu z aniołami jest osobą ciepłą, spontaniczną i z charyzmą. Z dużym
zaangażowaniem dzieliła się z nami doświadczeniami ze swojego barwnego życia,
którego prowadzona działalność jest nieodłączną częścią.
[JKS] Chciałybyśmy zapytać o początki pani firmy, kiedy otworzyła pani sklep i
co sprawiło, że akurat sprzedaje pani anioły, a nie inne przedmioty.
[Honorata] Najpierw 11 września 1999 roku na Krakowskim Przedmieściu 81
razem z koleżanką otworzyłyśmy Galerię Sztuki Sakralnej. Ale sam temat mi się
jakoś tak nie podobał, bo nie bardzo sobie wyobrażałam żeby sprzedawać księżom
jakieś dewocjonalia itd. Ale ona miała taki zamysł, ponieważ miałyśmy
przyjaciółkę we Włoszech, żeby wprowadzić nowomodę dla księży i sprowadzać im
kreacje. Miałyśmy jeszcze obrazy sakralne i takie inne. To spaliło na panewce,
ponieważ mało jest takich artystów, którzy wyłącznie się zajmują sakralną sztuką i
ja wymyśliłam sobie tak, bo często robiłam aniołki a poza tym miałam takiego
dziadka, który rzeźbił, no i chciałam żebyśmy sprzedawały anioły. Moja koleżanka
nie za bardzo chciała, ale w końcu zdecydowałyśmy się i nic nam się nie
sprzedawało tylko te anioły. A poza tym mam chorą córkę i chciałam odwdzięczać
się tym ludziom, którzy byli dla mnie aniołami. Bardzo mi się podobał ten temat i
tak zaczęłyśmy. Miałyśmy coraz więcej osób z propozycjami różnych aniołów, oni
robili różne: z masy solnej, drewniane, szklane. Bardzo mi się spodobali ci ludzie,
byli tacy otwarci na świat, na innych. I tak weszłam w ten temat i tkwię do tej
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pory. Ludzie lubią u mnie kupować, uważają, że tylko ode mnie anioły przynoszą
szczęście. (…)
[JKŚ]

Chciałabym zapytać czemu akurat wybrała pani lokalizację Starego

Miasta?
[Honorata] Dlatego, że koleżanka która rozpoczęła ze mną działalność mieszkała
tutaj na Starym Mieście i widziała, że bez przerwy jakieś puste lokale stoją i
można je wynająć za jakieś rozsądne pieniądze. No i wygrałyśmy przetarg i
wcześniej byłyśmy na Krakowskim Przedmieściu, a potem jak koleżanka się ze
mną rozstała, ze względu na stan zdrowia, zresztą już teraz nie żyje, umarła
miesiąc temu, zaczęłam ja sama robić anioły i tutaj się przeniosłam.
Stare Miasto. Niedziela 29 listopada 2009 roku. Ulica Nowomiejska. W rzędzie
stoją zziębnięci artyści malarze i rzeźbiarze ze swoimi pracami. Jest zimno i pochmurno.
Dlaczego zdecydowałam się podejść do pana z mandarynką?
[JW]3 Dzień dobry! Przepraszam, czy mogłabym panu zająć chwilkę? Jestem
studentką Uniwersytetu Warszawskiego, piszę pracę z etnografii na temat osób
pracujących na Starym Mieście … .
Pan w jasnej kurtce i ciemnej czapce, kończąc jeść mandarynkę, spojrzał
przenikliwie na mnie i towarzyszącą mi koleżankę i zgodził się z lekkim wahaniem.
Zaczynamy rozmowę.
[JW] Od jak dawna maluje i wystawia pan obrazy?
[Diabełek] Jestem malarzem od 24 lat, maluję, wystawiam i sprzedaję obrazy. W
młodości nic nie zapowiadało, iż zajmę się malarstwem, w szkole podstawowej
siostra wykonywała za mnie prace … .
Podczas rozmowy okazało się, iż nasz rozmówca poza wystawianiem swoich prac, jest
również założycielem Stowarzyszenia Twórców Malarzy i Rzeźbiarzy Starego Miasta.
Pomimo niepozornej postury i nieśmiałego sposobu bycia, okazało się, że Diabełek jest
3

Joanna Wawer - badaczka
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głównym działaczem Stowarzyszenia i szeroko udzielającą się osobą. Z zawodu jest
prawnikiem, co okazało się być pomocne w jego działalności w ramach stowarzyszenia.
Zdradził nam również swoje szerokie zainteresowania, daleko wybiegające poza prawo
oraz malarstwo, jakimi są szeroko pojęta sztuka, a przede wszystkim fotografia.
[JW] Jakie są początki istnienia i geneza założenia Stowarzyszenia?
[Diabełek] Oj, twórcy to stoją tu już od … od niepamiętnych czasów, ja stoję tutaj
już 25 lat, w tym roku minęło 25 lat jak wystawiam swoje obrazy, ale są koledzy z
naszego Stowarzyszenia, którzy wystawiają już tu znacznie wcześniej. Jeżeli chodzi
o Stowarzyszenie, o działalność już zorganizowaną, to przed powstaniem
Stowarzyszenia w 91 roku była tzw. Galeria Plenerowa, która skupiała osoby,
które wystawiały na ulicy Nowomiejskiej, na Krzywym Kole, mieliśmy pieczę pani
dyrektor z Wydziału Kultury, pieczę nad nami, to był Wydział Kultury Urzędu
Śródmieście. W 91 roku założyliśmy Stowarzyszenie. Geneza … to były różne
powody, było przynajmniej kilka powodów powstania Stowarzyszenia, między
innymi na fali ogólnych przemian politycznych jakie się działy w naszym kraju,
kiedy chcieliśmy sami o sobie decydować i o tym co tutaj się dzieje. W 91 roku
napisaliśmy statut, odbyło się posiedzenie sądu, bo Stowarzyszenie jest
rejestrowane, dawniej było rejestrowane w sądzie …,

przy dzisiejszej al.

Solidarności, obecnie stowarzyszenia, partie polityczne, no i nie tylko, spółki
handlowe, kapitałowe rejestrowane są w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jest wydział sądu, ale już nie z siedzibą przy al. Solidarności. Stowarzyszenie
liczy, tak mniej więcej od początku liczyło 50 – góra 60 osób, w tej chwili nawet
troszeczkę mniej liczy, niektórzy odeszli, niektórzy zmarli, a jakoś nie ma zbyt dużo
chętnych do wystawiania tutaj prac plastycznych na Starym Mieście. To jest
związane z tym, że następuje ogólna pauperyzacja tego zawodu, teraz trudniej się
utrzymać z wystawiania na Starym Mieście prac plastycznych.
Spotkałyśmy się pod Kolumną Zygmunta i kierujemy się w stronę Barbakanu.
Ledwo weszłyśmy w ul. Nowomiejską, tuż obok restauracji pani Magdy Gessler widzimy
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pucybuta. W pierwszej chwili nie planowałyśmy przeprowadzać z nim wywiadu, ale nas
‘zaczepił’, co było inspiracją do rozmowy, w celu uzyskania materiału do naszego
projektu badawczego.
Nasz rozmówca ubrany jest w zieloną odblaskową kamizelkę, kapelusik, pogniecione
spodnie garniturowe i biało-czarne buty. Ma także okulary, dwa sygnety na dłoniach (po
jednym na każdej dłoni, na serdecznych palcach) oraz laskę w ręku, którą bez przerwy
wymachuje. Uśmiechnięty, przez cały czas obserwuje tłum i zagaduje do kobiet o blond
włosach.
Przedstawiamy się, mówimy z jakiej jesteśmy uczelni i kierunku i pytamy czy możemy
przeprowadzić z nim wywiad w celach naukowych. Chętnie się zgadza.
[Mały książę] Wie pani, ja zawsze wiedziałem, że będę sławny, że będę udzielał
wywiadów. Ja zostanę milionerem: jak to mówią, od pucybuta do milionera!
(śmiech)
[JKŚ] Oby przepowiednia się spełniła! Jak to się stało, iż został pan pucybutem?
[Mały książę] Wszystko zaczęło się 7 lat temu, kiedy urodził mi się syn.
Mieszkałem wtedy w Łodzi.

Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej,

przymierałem głodem. Trwało to kilka miesięcy. W końcu wziąłem się w garść i
stwierdziłem, że muszę zacząć coś robić. Zastanawiałem się tylko co…. Byłem za
stary aby zostać żebrakiem, ale za młody by umierać. Musiałem znaleźć jakąś
pracę. To nie mogła być byle jaka praca, ponieważ już wiedziałem, że na pewno
zostanę milionerem. Albo zostanę milionerem, albo umrę. Poszedłem na tą ulicę w
Łodzi, tam gdzie są te gwiazdy.
[JKŚ] Na ulicę Piotrkowską?
[Mały książę] Tak! Na Piotrkowską! (wymach laską w stronę ankieterki).
Stanąłem na gwieździe Wajdy – tego reżysera, wiecie. No i jak stałem tak na tej
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gwieździe, to zauważył mnie pewien człowiek. Podszedł do mnie i spytał, czy
mógłbym mu wyczyścić buty. I tak się zaczęło, to był mój pierwszy klient.
[JKŚ] Ale jak pan wyczyścił te buty, przecież nie miał pan ze sobą pasty, szczotek.
[Mały książę] Aaaa coś tam się znalazło…….. Nieważne. I ten człowiek był moim
pierwszym klientem.
[JKŚ]

Czyli były to pierwsze zarobione wtedy przez pana pieniądze, w tym

trudnym czasie?
[Mały książę] Nie zarobiłem wtedy nic, ten człowiek powiedział, że mi nie zapłaci
i spytał, czy mimo wszystko wyczyszczę mu buty. Ja się zgodziłem. Ponieważ
bardzo mu się te czyste buty podobały, jako zapłatę zaprosił mnie na obiad do
takiej restauracji Anatewka. Porozmawialiśmy sobie, ten człowiek był Żydem.
Powiedział mi, że stanąłem na odpowiedniej gwieździe, powiedział, że zostanę
milionerem, bo mam coś w sobie. Inni ludzie też tak mówili. Trzeba być pucybutem
z chęcią w obcowaniu z innymi. Ten zawód jest bardzo potrzebny i praktyczny.
Bogacze, wyższa klasa, turyści – korzystają z usług pucybuta. Oni są pozytywnie
nastawieni do życia. Nawet w encyklopedii nie ma słowa ‘pucybut’.
[JKŚ] Ależ jest!
[Mały książę] Niech pani nie przerywa, tylko pisze! Jak pani będzie przerywać, to
będzie koniec wywiadu! (Obserwujemy groźną minę, wymachiwanie laską. Na
szczęście w kilka chwil nasz rozmówca się uspokaja i wraca do rozmowy).
Pucybut to taki mit. Ludzie, którzy korzystają to milionerzy – byli, przyszli albo
obecni lub ich potomkowie. Oni rządzą światem, to jest jedna trzecia
społeczeństwa. (…)
[JKŚ] A jak to się stało, że przeprowadził się pan z Łodzi do Warszawy?
[Mały książę] Przez jeden rok byłem pucybutem w Łodzi. Potem sprowadziłem się
do Warszawy, bo dostałem od Kaczyńskiego mieszkanie na Pradze, na najbardziej
niebezpiecznej ulicy w mieście – na Brzeskiej. Codziennie przechodzę przez Wisłę
w obie strony. Zatrzymuję się i patrzę, czy się rzucić do Wisły, czy iść do pracy. Na
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moście patrzę ile mam pieniędzy. Moją mobilizacją do czyszczenia butów jest to,
że czerpię z tego energię. Warto tu żyć, tutaj mnie potrzebują.

Rys. 7. Stanowisko pracy pucybuta
Autor: Joanna Wawer

Bardzo chciałyśmy mieć w swoich badaniach sektor sprzedaży pamiątek na
Starym Mieście, jednak jeden z naszych rozmówców, z którym byłyśmy umówione w
pewien deszczowy wieczór, nie dojechał na spotkanie. Kiedy próbowałyśmy
telefonicznie ustalić przyczynę jego absencji, sytuacja okazała się boleśnie jasna, iż
bełkotliwy głos nie wróży nic dobrego i spotkanie jednak tego dnia nie dojdzie do skutku.
Miałyśmy nadzieję na umówienie się na inny dzień, jednak pracownica sklepu
wyprowadziła nas z błędu i zgasiła wszelką nadzieję na następne próby spotkania.
Ponieważ zależało nam na poznaniu branży pamiątkarskiej, podjęłyśmy próbę
umówienia się w sklepie obok. Tutaj też miałyśmy jednak niewiele szczęścia. Na miejscu
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zastałyśmy małżeństwo właścicieli sklepu. Byli bardzo miłymi ludźmi i właściciel z
chęcią zgodził się na udzielenie nam wywiadu na temat prowadzonej działalności, jednak
zdecydowany sprzeciw małżonki spowodował delikatne wahanie ze strony właściciela,
który poprosił nas o wizytę w najbliższą sobotę: [Kobieciarz] - Bo wiecie panie, w soboty
żona zawsze wyjeżdża do córki, to będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Niestety w
ostatniej chwili nasz potencjalny rozmówca wycofał się z obietnicy, przekładając nasze
spotkanie na czas bliżej nieokreślony. Po naszych usilnych namowach doszło jednak do
spotkania, które odbyło się poza sklepem. Na samym początku rozmowy zostałyśmy
poinformowane, że z uwagi na obawę wrogiego przejęcia firmy, obecny właściciel nie
może informować nas o żadnych szczegółach dotyczących działalności sklepu z
pamiątkami, jedynie jako równoczesny pilot wycieczek jest skłonny do porozmawiania o
tym zajęciu.
[JKŚ] Chciałybyśmy dowiedzieć się od kiedy zajmuje się pan pilotowaniem
wycieczek, czy dotyczy to tylko Starego Miasta w Warszawie, czy także innych
lokalizacji?
[Kobieciarz] Pilotuję już dość długo, bo od 1985 roku i wyspecjalizowałem się w
wycieczkach hiszpańskich. W tamtych czasach piloci mieli super, ponieważ nawet
napiwek, który czasem się dostawało to była miesięczna pensja. Piloci za Komuny
to była, można powiedzieć, elita. Pamiętam nasz egzamin, po zapisaniu się na
niego bardzo długo trzeba było czekać, aby wpłacić pieniążki. Tego nie wiemy, ale
prawdopodobnie byliśmy w tym czasie wertowani, bo kontakty z ludźmi z Zachodu
były wtedy raczej niewskazane, ewentualnie mogły się odbywać pod jakąś
kontrolą. Z tego co wiem, po tym czasie oczekiwania, który trwał około miesiąca,
nie wszyscy mogli wpłacić pieniądze i przystąpić do egzaminu. Do 1989 roku
pilotowałem dużo grup i było to bardzo fajne zajęcie, ponieważ zwiedziłem bardzo
piękne miejsca w Polsce, głównie większe miasta. Jednak dla nas pilotów zdarzały
się często dość kłopotliwe sytuacje, ponieważ jadąc wiele kilometrów przez Polskę
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ludzie chcieli się zatrzymać, zrobić przerwę. I wtedy my najpierw musieliśmy robić
obchód i dopiero wtedy albo robiliśmy przerwę albo mówiliśmy, że akurat
łazienka jest w remoncie i nie możemy się tutaj zatrzymać, ponieważ niektóre
miejsca były naprawdę nie do pokazania. To samo było z ekspresem, w zajazdach
nie było ekspresów i też musiałem mówić, że jest awaria. Tam podawano kawę
„po turecku” i niektórym ona bardzo smakowała pomimo tych fusów. Często mi
mówili, że najbardziej z Polski zapamiętają tą kawę.
Kurs pilotów był bardzo dobry, mówiono nam o tym jak się zachować, gdy coś się
wydarzy, jeśli ktoś przeszkadza i tak dalej. Mi bardzo się podobał ten kurs i potem
samo pilotowanie, do dzisiaj zresztą prowadzę grupy.
Zachęcone zgromadzonymi materiałami i urzeczone barwnymi historiami naszych
rozmówców, nasze kroki skierowałyśmy na ulicę Piwną, na której naszą uwagę
przyciągnął skromny szyld restauracji o profilu kuchni kaukaskiej. Właścicielka z
wahaniem i nieśmiałością zgodziła się z nami porozmawiać, prosząc jednocześnie o nie
nagrywanie tej rozmowy. Okazało się, iż osoba ta ma bardzo dużo do powiedzenia, a
obok restauracji mieści się mała galeria, którą jednocześnie prowadzi. Motywem do
rozpoczęcia działalności, była znajomość kuchni gruzińskiej i chęć zaistnienia na
Starówce z działalnością, nieobecną do tej pory w tej okolicy. Galeria natomiast, miała
przyciągać dodatkowo klientów zainteresowanych unikalnym rękodziełem Gruzina
mieszkającego w Polsce, oraz ręcznie wyrabianą i zdobioną porcelaną z Europy
Wschodniej. Posiadanie bliskiej rodziny na Wschodzie i wynikająca z tego faktu wiedza i
znajomość tamtejszej kultury, pozwoliły na profesjonalne podejście do tematu i trafne
skomponowanie oferty, będącej nie lada atrakcją dla osób zafascynowanych Wschodem.
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Miła rozmówczyni zasugerowała nam porozmawianie z właścicielką nowo-otwartego
sklepu z pamiątkami, wykonywanymi ręcznie przez artystów pochodzących wyłącznie z
Polski.
Tak trafiłyśmy do sympatycznej Rowerzystki, która na Starym Mieście działa od
niedawna, zaledwie od ponad roku. Ważną postacią w sklepie jest półtorametrowy
pupilek, który przysłuchiwał się naszej rozmowie od czasu do czasu merdając ogonem i
domagając się głaskania.
Głównym motywem otwarcia takiego rodzaju działalności, akurat w tym miejscu, był
brak takiego rodzaju punktu na Starym Mieście, w którym można kupić gustowne
prezenty i pamiątki, w stu procentach wykonane ręcznie przez polskich artystów.
[Rowerzystka] Taki podstawowy powód rozpoczęcia mojej działalności na terenie
Starego Miasta to jest to, że tutaj mieszkam niedaleko i zauważyłam, że jest tutaj
lokal do wynajęcia. Po drugie, kocham Stare Miasto i dlatego też tutaj
zamieszkałam. Lubię przebywać w tej okolicy i zauważyłam, że brakuje tego typu
miejsca tutaj na Starym Mieście, z taką troszeczkę wyższą półką souvenirów. To
jest moja pierwsza własna działalność gospodarcza. Wynikło to z typowego
zmęczenia korporacyjnego i zaryzykowałam. Złożyłam tą ofertę na lokal zanim
zrezygnowałam z pracy. Dopiero jak wygrałam przetarg, zrezygnowałam z pracy.
Nie dostałam żadnych funduszy unijnych, totalnie sama odremontowałam ten lokal
i rozpoczęłam działalność
Widząc większe powodzenie rozmowy z osobą poleconą, postanowiłyśmy
zastosować tą taktykę i zapytałyśmy Rowerzystkę, z którym jej znanym przedsiębiorcą
warto byłoby porozmawiać. W ten sposób dotarłyśmy do kwiaciarni, w której króluje
Zadbana babka.
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Jest to młoda i energiczna osoba, która z zapałem i absolutną radością oraz
optymistycznym nastawieniem, od 6 miesięcy nieustannie rozwija swoją działalność.
[JKŚ]

Pierwsze pytanie, czemu akurat tutaj zdecydowała się pani otworzyć

własną działalność?
[Zadbana babka] Ze względu na moją branżę. To jest kwiaciarnia, zawód
artystyczny, wydało mi się to miejsce takie klimatyczne, a poza tym często
przejeżdżałam tędy, bo moja ulubiona restauracja, w której się poznałam z moim
przyszłym mężem to Jazz Bistro i tak sentymentalnie. A był ten lokal wolny … i tak
bardzo klimatycznie było na tej Starówce i te okiennice tutaj … cały czas jakaś
myśl przychodziła. Tak więc się zdecydowałam.
[JKŚ] A czy to jest pierwsza pani działalność ?
[Zadbana babka]

Pierwsza, pierwsza działalność. Tak naprawdę miałam

mnóstwo lokali do zobaczenia, bo tak naprawdę na końcu bym wybrała ten. Ze
względu na dojazd, na brak parkingu dla właścicieli również, za parking trzeba
bardzo dużo płacić za cały dzień, a wiadomo, w mojej branży, muszę czasem
wywieźć jakiś bukiet, więc to jest duży minus. Albo jakieś bukiety większe, cięższe
donice, no to już niestety klienta nie ma, bo jest problem, gdzieś parkują na
Nowym Świecie, albo w obrębie. Ale zdecydowałam się, serce mi tak
podpowiedziało, a poza tym był ten lokal wolny, ja startowałam w przetargu, tak
naprawdę nie wiedziałam, że mogę wygrać ten przetarg, bo myślałam, że to jest
jakoś ustawiane, aczkolwiek udało się. Także taka historia.
[JW] Dlaczego kwiaty ?
[Zadbana babka] Może nawet nie do końca kwiaty. Moje hobby to było robienie
różnych takich rzeczy florystycznych … konstrukcji, misy z drzewa, jakieś takie
różne … co ja robiłam … na przykład choinki z gałęzi – bardziej taki temat
florystyczny nie kwiatowy, choć to też jest florystyka. Ja byłam catering
menedżerem w firmie mojego przyszłego męża no i po jakimś czasie, po dwóch
latach stwierdziłam, kurczę, to chyba nie jest to co ja zawsze chcę robić i zaczęłam
sobie szukać jak mogę nazwać coś co mam tutaj albo co robię teraz na co dzień.
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Oglądałam jakiś program, chyba w TVN-ie – to jest florystyka, nie znałam nawet
tego słowa i zaczęłam się kręcić wokół tematu i poszłam do szkoły Małgosi
Niskiej, tutaj jest mój dyplom, skończyłam tę szkołę i w międzyczasie mocno
ugryzłam ten temat, poznałam bardzo fajną dziewczynę i pracowałam u niej w
studiu przez dwa lata, więc skończyłam szkołę i miałam doświadczenie. Później
stwierdziłam, że mogę robić coś sama, miałam duże grono zadowolonych klientów
i pomyślałam, że może to być pomysł. Aczkolwiek wiedziałam, że to jest bardzo
ciężki zawód i bardzo trudny i wymagający, absorbujący i wymagający dużo
dyscypliny. Jak jest się właścicielem, to też jest inaczej … jest jeszcze dowóz
kwiatów, rano …. Tak więc, dlatego kwiaty, no. O kwiatach też się uczyłam dwa
lata, tak stricte, takie rzeczy konstrukcyjne to ja zawsze robiłam, manualne,
związane z plastyką. Aczkolwiek studia, to była odnowa biologiczna z
kosmetologią, zupełnie inny temat, to też mnie interesowało. Zresztą, mam dużo
innych dziedzin, którymi się interesuję, fotografią, robię zdjęcia i tak dalej.

W pewien deszczowy wieczór czekając na koleżankę, przypadkowo wstąpiłam do
niepozornego antykwariatu. Krótka wizyta zakończyła się zakupem książki i interesującą
konwersacją na temat współczesnego czytelnictwa. Ten fakt ośmielił mnie do
zaproponowania spotkania celem zebrania materiałów do naszej pracy, zwłaszcza iż moja
rozmówczyni oświadczyła, iż jest bezpośrednio zaangażowana w prowadzenie
antykwariatu.
[JW] A tak od początku, co skłoniło panią do rozpoczęcia działalności na
Starówce? I dlaczego akurat książki?
[Nieprzystępna] Hm, działalność prowadzę razem z przyjaciółką, od … 1990 roku
jest to antykwariat. Wcześniej pracowałyśmy razem w Domu Książki,
przechodziłyśmy wiele kursów, dokształcałyśmy się i to chyba spowodowało, że w
końcu zdecydowałyśmy się na założenie samodzielnej placówki i działanie na swój
własny rachunek, zmiany ustrojowe w Polsce na pewno też miały wpływ na tę
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decyzję .... Na początku księgarnia specjalizowała się w pozycjach wojennych,
Varsvianach4, kontynuuję tradycję oferty humanistycznej, jesteśmy jedyną obecnie
działającą księgarnią-antykwariatem na Starym Mieście, niestety. Na rynku była
księgarnia literacka, ale także splajtowała. Wie pani, ja kieruję się subiektywnym
wyborem nowości, nie mam pewności, czy przypadną do gustu klientom. Nadal
jednak główny profil naszej działalności to Varsaviana.
Podczas jednego ze spacerów po Starym Mieście w sobotnie, słoneczne
popołudnie dobiegły nas znajome dźwięki piosenki zespołu Dżem, wykonywanej przy
akompaniamencie gitary przez młodziutką, rudowłosą dziewczynę z mnóstwem
bransoletek na przegubach. Postanowiłyśmy zapytać ją, dlaczego akurat na Starym
Mieście zdecydowała się występować i co ją do tego skłoniło.

[Pipi] Po pierwsze mama. Moja mama też jest grajkiem ulicznym. Po drugie jest
to miejsce takie w Warszawie jedno z niewielu, tak, bo grajkowie rozstawiają się
na Starówce, na Trakcie Królewskim, ale tylko do skrzyżowania ze Świętokrzyską i
w metrze. Nie lubię grać w metrze, bo nie lubię, bo jest hałas i to mi nie
odpowiada, że tak powiem do uzewnętrzniania się artystycznie, z kolei na Trakcie,
tutaj na Krakowskim Przedmieściu czy choćby na Chmielnej …, na Chmielnej
grają najczęściej tacy panowie-żuliki i panie-żuliki i nie chcę być z nimi
utożsamiana i wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia nigdy nie grałam, bo uważam,
że tam też jest trochę za głośno. Starówka jest dobrym miejscem bo tutaj są turyści
i tutaj część mieszkańców też mnie zna i tak: dzień dobry – dzień dobry, tutaj
ludzie, którzy stoją ze stoiskami też, zawsze wymieniamy poglądy na temat pogody,
tudzież ilości osób na szlaku.
[JKS] A powiedz, od jak dawna tu jesteś?

4

Varsaviana (z łac. Varsavia - Warszawa, wł. Varsavia) - dokumenty, rękopisy dotyczące dziejów miasta
Warszawy. Mianem tym określane są także m.in. stare pocztówki jak i inne przedmioty materialne związane z
Warszawą. Duży zbiór varsavianów znajduje się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Varsaviana)
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[Pipi] Ojej, w tym roku i w zeszłym w wakacje, no i na Starówce od kwietnia
jeszcze wcześniejszego roku. Wcześniej byłam wydaje mi się dość młoda, bo w
wieku 15lat niekoniecznie wychodzenie na ulicę tak samemu jest dobre, zwłaszcza,
że niektórzy ludzie to naprawdę hieny i zrobią wszystko, aby uprzykrzyć życie
innemu człowiekowi i nie wiem, czy byłabym w stanie się wtedy na to targnąć.

Na Rynku Starego Miasta zastałyśmy rysownika przy pracy – rysował portret
młodej kobiety ze zdjęcia. Rysownik ubrany był w luźne spodnie i koszulę, na głowie
miał nonszalancki kapelusz głęboko nasunięty na czoło, sięgające ramion, rozwichrzone
włosy. Z wahaniem – i jak wyczułyśmy – pewną niechęcią zgodził się odpowiedzieć na
kilka naszych pytań, nie życzył sobie nagrywania rozmowy na dyktafon.
[JKŚ] Od kiedy działa Pan na Starym Mieście?
[Kapelusznik] Od 1988 roku rysuję portrety.
[JKŚ] Dlaczego zajmuje się Pan taką działalnością? Co Pana do tego skłoniło?
[Kapelusznik] Jest to forma zarabiania pieniędzy. A dlaczego akurat w ten
sposób? No cóż, nie jestem biznesmenem, a z czegoś żyć trzeba. Studiowałem w
Akademii Sztuk Pięknych.
Opowieści naszych rozmówców ukazują, jak różnorodne były motywy
rozpoczęcia przez nich działalności na Starym Mieście: przypadek, planowane działanie,
odkrycie niszy rynkowej na tym terenie, którą mogliby wypełnić lub kontynuowanie
tradycji rodzinnej. Niektórzy przedsiębiorcy już bardzo długo działają na Starówce
(zaczęli jeszcze w poprzednim ustroju politycznym lub w okresie przemian), inni
niedawno rozpoczęli działalność, wszystkich jednak łączy zamiar długoterminowego
działania na tym terenie, z uwagi na jego unikalność i niepowtarzalny charakter, z którym
wyraźnie się identyfikują.
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Przedmiot prowadzonej działalności
Istotą istnienia opisywanych firm są oferowane klientom produkty. Podczas
spotkań z naszymi rozmówcami, wielokrotnie miałyśmy okazję doświadczyć, jak
wyjątkowe i unikalne są one dla osób prowadzących działalność, bo przez te produkty
kontaktują się oni ze swoimi klientami, odzwierciedlają one ich osobowość, oraz
wizerunek potencjalnego odbiorcy. Jednocześnie produkt jest wypadkową pragnień
klienta, oraz twórcy tego produktu. Wielokrotnie odnosiłyśmy wrażenie słuchając
opowieści naszych rozmówców, że przedmioty oferowane przez nich są efektem często
usilnych starań o to, by były perfekcyjne i odpowiadały w pełni ich wizji, traktowane są
one jak „ukochane dzieci”.
Przedsiębiorcy Starego Miasta niezmiernie mocno identyfikują się z oferowanymi
produktami, dbając nieustannie o ich jakość i traktują je jako wyraz ich własnego
wizerunku. Ogromną uwagę zwracają na dobór artystów, współpracowników,
rzemieślników i dostawców, często zawężając ich grono do niewielkiej, aczkolwiek
zaufanej i niezawodnej grupy ludzi. Jak sami wspominają, kwestia ta jest niezmiernie
ważna, przekłada się na wynik finansowy, ale przede wszystkim na stopień
samozadowolenia z kształtu oferty proponowanej swoim klientom. Dobierając ofertę
produktową kierują się głównie własną intuicją, która najczęściej ich nie zawodzi.

[Rowerzystka] (…) Wybierając kieruję się zawsze własną intuicją. Jeśli mi się coś
podoba i wydaje mi się, że to się będzie sprzedawało, to na ogół się sprzedaje. Ale
przyjmuję też rzeczy od ludzi którzy coś robią i chcieliby sprzedać, wtedy
wstawiają do mnie w komis. Wiadomo, że różni są klienci, więc nie mogę kierować
się tylko własnym gustem.
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[JW] Chciałabym jeszcze zapytać o grono artystów, z którym pani współpracuje.
Jak dużo ich jest?
[Rowerzystka] W chwili obecnej jest to kilkanaście osób. Były takie momenty gdy
tych artystów było pięćdziesiąt, ale zdecydowałam, że będę utrzymywała kontakt z
takimi osobami, od których biorę duże ilości i które się sprzedają. Czasami ktoś
mnie prosi i coś biorę, co mi się nie do końca podoba jeśli ktoś mnie prosi. Ale
często te rzeczy się nie sprzedają i dlatego postanowiłam, że biorę tylko to co mi
się podoba.
[JKŚ] A czy te osoby są ukierunkowane w wąskich dziedzinach , czy raczej
wykonują różne rzeczy i malarstwo i rzeźbę?
[Rowerzystka] Na ogół jest to sprofilowane – jedna osoba robi jeden styl prac.
Ale na przykład jedna pani robi ceramikę użytkową, ale robi też figurki i anioły.
Inna robi kolczyki i patery, ale wszystkie jej wyroby są szklane.
[JKŚ] Czyli to grono artystów jest raczej zamknięte?
[Rowerzystka] Raczej tak. Musiałby mnie ktoś naprawdę zaskoczyć, żebym
przyjęła jego prace tutaj. Czasami coś też oddaję, jeśli się nie sprzedaje.

[Honorata] Pozyskuję artystów każdą drogą, bo każda jest cenna, czyli albo do
mnie przychodzą i dają propozycję, ja wtedy patrzę co to jest i czy mi się podoba i
wtedy nawiązuję kontakty z nimi. Ja lubię rzeczy oryginalne i takie najlepiej
schodzą. Szczególnie cudzoziemcy lubią wyjątkowe rzeczy. Dlatego ja uważam, że
każdy anioł powinien być ręcznie zrobiony, ponieważ on wtedy ma energię tego
człowieka, który go stworzył. A poza tym, wolałabym promować artystów, a nie
chińszczyznę. Uciekam od tego jak tylko mogę, ale nie zawsze się to udaje,
ponieważ ludzie czasami kochają tylko chińszczyznę. A z tymi artystami to teraz
już jest tak, że raczej oni mnie szukają, niż ja ich. Na początku to ja szukałam, ale
teraz już jedni drugim przekazują, dzwonią i piszą do mnie i proponują
współpracę. Wolę, aby to oni mnie znaleźli, bo jeśli ja szukam to tego kogoś mają
już wszyscy, bo oni się ogłaszają. Oni na początku robią sztukę, a potem walą taką
tandetę, że nie wiem. Także ja wolę żeby to były raczej zadania manufaktury.
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(…) Wszystko to, co jest dotykane przez twórcę, bo on wkłada w to swoją energię.
Nawet jak robi się makaron, czy pieroga to chce się, żeby był on śliczny. Wszystko
co człowiek wykonał jest jego. Nieważne, czy jest najładniejsze, ale to jest moje. Ja
do wszystkiego podchodzę z pasją i dla mnie człowiek, który nie ma pasji jest
trupem (…)

[Geniusz] (…) ja też staram się mieć to skierowane do turystów. Tylko robię to
ambitnie, że ja mówię, że ja sprzedaję prawdziwe rzeczy, czyli nie są to pamiątki
„made in China” – 90% pamiątek staromiejskich jest wyprodukowane w Chinach
- 90%! Nawet te ze słomy rzeczy są zamawiane w Wietnamie. Co to sprzedawali
tutaj, mówili, o jakie ludowe, fajne, patrzę, wszystko pudła z Wietnamu. Więc te
wszystkie odznaki, syrenki, gipsy, wszystko w Chinach. Nie ma już w ogóle prawie
producentów pamiątek polskich w Polsce, to są importerzy. Ewentualnie
zamawiają wzory zaprojektowane w Polsce za granicą. Już szczytowe są te orzełki
patrzą z głową nie w tę stronę, pomylone flagi, bo Chińczykom to tam wszystko
jedno. No, ale ja mam taki ambitny, prawda, pomysł na to, żeby sprzedawać
ludziom jako pamiątkę – rzecz prawdziwą, czyli rzecz, która ma jakąś historię, coś
mówi o tym kraju, prawda. Ja kiedyś powiedziałem, że u mnie w sklepie o każdej
rzeczy można co najmniej dwa zdania powiedzieć.
(…) Wszystko mam ! Cała historia Polski, od początku. I to rzeczy oryginalne,
stare. Jeżeli u mnie są odznaki, to one są prawdziwe, stare z okresu budowy
Warszawy. Oczywiście mam też rzemiosło współczesne, ale ja się specjalizuję w
rzemiośle artystycznym. Są tutaj desy z obrazami, czy jakaś ostoja gdzie są rzeczy,
jak to się mówi, wielka sztuka i ja sobie pomyślałem tak, ja wypełnię tę lukę
pomiędzy wielką sztuką a …, to nie znaczy wcale, że rzemiosło nie może być
wybitne, tak jak słyszała pani o tej Torze, o której rozmawiamy, [w trakcie naszej
rozmowy zadzwonił telefon, przedmiotem rozmowy z klientem była Tora za 135
tys. – przyp. aut.] to 130 tys. kosztuje; przedmiocik i jest zainteresowanie, prawda.
Są tu rzeczy niezwykle cenne pod względem historycznym i artystyczny, ale tak jak
to rzemiosło, jest to pewna dziedzina specyficzna. Ale rzemiosło daje taki pogląd o
kraju. Sztuka wszędzie jest podobna, a rzemiosło jest bardziej charakterystyczne,
jest bardziej lokalne. No, bo rzemiosło to także monety, także przedmioty
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kolekcjonerskie, które bardzo dużo mówią o historii danego kraju. Można więcej
tego też zgromadzić i też są rzeczy w bardzo dużym przedziale cenowym, od
złotówki do trzech milionów u mnie są w sklepie, bo też handluję
nieruchomościami zabytkowymi. Mam nawet pałac na sprzedaż i budynki
zabytkowe i tak dalej. Już jako architekt się tym zajmuję.
(…) Ludzie przychodzą do mnie kupować PREZENT. Jedni drogi, drudzy tani, ale
ci co tu przychodzą zazwyczaj szukają prezentu z fantazją.
(…) Ale ja wyznaję taka zasadę, że wszystkie rzeczy które u mnie są muszą mi się
podobać. Jak mi się podobają to ja mówię tak – nie sprzedam to wezmę do
chałupy. Tak zawsze robiłem.

[Diabełek] No cóż, maluję głównie pejzaże – są najchętniej kupowane i pasują do
większości wnętrz, nowoczesne wizje miasta – do wnętrz nowoczesnych.
(…) Maluję obrazy olejne, przygotowuję zagruntowane płótno, nanoszę farby.
Maluję z reguły w warsztacie, rzadziej w plenerze…, na ogół robię zdjęcia, a
potem maluję duże formaty. Polacy kupują duże formaty, turyści – małe, ze
względów praktycznych.
[JW] Jak rodzą się pomysły na tematykę obrazu? Skąd czerpie pan inspirację?
[Diabełek] Pomysły na obrazy rodzą się samoistnie, kiedyś malowałem małe
Staróweczki, ale wie pani…, trochę się znudziło. Teraz maluję raczej duże
formaty. Czasami jest mi ciężko, czasem przychodzi wena i malowanie idzie łatwo.
Wpływ ma wszystko, pogoda, atmosfera, samopoczucie. Zdarza się, że jestem
niezadowolony ze swojej twórczości, dostrzegam błędy, niedociągnięcia, może
teraz inaczej ujął bym temat, inaczej przedstawił perspektywę. Czasem obrazy
stoją w pracowni niedokończone, przez parę lat.
Wie pani, miałem wizję, że Pan Bóg żongluje Ziemią, ale za jakiś czas zobaczyłem
taki motyw na zeszycie i już nie mogłem jej zrealizować … .
Pomysły pojawiają się na przykład w trakcie modlitwy, jestem wierzący, maluję
portrety Ojca Świętego Jana Pawła II.
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Rys. 8. Ekspozycja obrazów malarzy ulicznych, ulica Nowomiejska
Autor: Joanna Wawer
[Nieprzystępna] (…) ja kieruję się subiektywnym wyborem nowości, nie mam
pewności, czy przypadną do gustu klientom. Nadal jednak główny profil naszej
działalności to Varsaviana.
[Kapelusznik] Narysowanie karykatury zajmuje około 20 minut, portretu – około
50 minut – jest to więc forma bardziej czasochłonna. Właściwie jest mi obojętne,
co wykonuję, to zależy od życzenia klienta.

A jaki repertuar wybiera Pipi, która jest grajkiem ulicznym i jak motywuje swój
wybór?
[Pipi]

No więc, generalnie Stare Dobre Małżeństwo, ale to zboczenie z

harcerstwa i takie, że tak powiem szlagiery.
[JW] Dżem słyszałyśmy …
61

[Pipi] Tak, Dżem, kilka piosenek Perfektu, no takie typu „Irlandia”, „Przeżyj to
sam” i tak dalej i tak dalej.
[JKŚ] Czyli takie, które ludzie znają?
[Pipi] Tak, plus posiadam dwie piosenki zagraniczne dla turystów z zagranicy, na
które naprawdę czasami można złapać ciekawych ludzi (śmiech).
[JW] A jakie na przykład?
[Pipi] Generalnie dwie, Boba Dylana „Blowin’ in the Wind” i Guns ‘N Roses
„Knockin’ on Haven’s Door”. I to są takie moje dwie rzeczy dla turystów. I
sprawdzają się, bo są naprawdę znane. Śpiewam na przykład Guns ‘N Roses, ktoś
do mnie podchodzi, „sorry, a może Quenn’ów coś zaśpiewasz?” a może „The
Cure’ów?” Jasne, na pewno, nie mam co robić tylko grać the Cure, których
słucha 5 procent społeczeństwa! (śmiech)

W przypadku jednego z naszych rozmówców, który nie oferuje produktów – ale
usługę, jaką jest czyszczenie przechodniom butów, nastawienie do wykonywanej pracy
nie różni się zbytnio od wyżej przytoczonych, lecz podobnie – traktowane jest jak misja,
bez obecności której, świat wiele straciłby na atrakcyjności.
[Mały książę] (…) Trzeba być pucybutem z chęcią w obcowaniu z innymi. Ten
zawód jest bardzo potrzebny i praktyczny. Bogacze, wyższa klasa, turyści –
korzystają z usług pucybuta. Oni są pozytywnie nastawieni do życia. Nawet w
encyklopedii nie ma słowa ‘pucybut’.
(…) Pucybut to taki mit.(…)
(…) Muszę jeszcze dodać, że pucybut jest lekarzem ulicy, duszą miasta. Potrafi
wychwycić osobę, która chce popełnić samobójstwo. Jest to smutna osoba, ze
spuszczoną głową. Pucybut jest od tego, by miasto się rozwijało. Inwestora
interesuje pucybut – zanim zainwestuje swoje pieniądze, sprawdza, czy w mieście
jest dobry pucybut. (…)
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(…) Pucybut jest gwiazdą miasta i jeśli on ucieknie, inwestorzy też uciekną. Ja
muszę tu trwać, a inwestorzy mnie utrzymują. Jak mnie zabraknie, będą musieli
uciekać z miasta. Jak pucybut umiera to gaśnie gwiazda miasta. Metropolia robi
się ruiną.
Wnioskujemy, iż przedsiębiorców Starego Miasta w Warszawie cechuje ogromna
dbałość o jakość oferowanych produktów i usług, zwracanie uwagi na wizerunek siebie
jako przedsiębiorcy, artysty i ogólny wizerunek Starego Miasta. Nie ma tu miejsca na
bylejakość, tandetę i przypadkowość. Dotyczy to także sprawnej i profesjonalnej obsługi
w sklepie, jego starannego wystroju i ogólnej atmosfery.
Klient odwiedzający rejony Starego Miasta, wstępując do badanych przez nas miejsc, nie
powinien czuć się rozczarowany, gdyż spotka tam produkty wysokiej jakości, które
będzie mógł obejrzeć i zakupić w miłej atmosferze.

Sami o sobie, stosunek do otaczającego świata, w szczególności do innych
przedsiębiorców ze Starówki

Razem z koleżanką przeprowadziłyśmy piętnaście bardzo interesujących
wywiadów. Pozwoliło nam to poznać wiele ciekawych osób, ich poglądy i
zainteresowania. Często były to naprawdę długie i pasjonujące rozmowy, ponieważ
większość naszych rozmówców miała dar opowiadania o różnych rzeczach, często nawet
nie związanych z prowadzoną działalnością, ale równie ciekawych i pośrednio
przekazujących dużo informacji o tym, jakimi są oni ludźmi. Poniżej przytaczamy kilka
sylwetek osób, które zafascynowały nas najbardziej.
Honorata, nasza najbardziej wyrazista bohaterka „napadła” na nas, kiedy
przeprowadzałyśmy wywiad w pobliskiej kwiaciarni i powiedziała, że pytania, które
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zadajemy są banalne i każdy czternastolatek mógłby takie wymyśleć. Zaczęła władczym
tonem wypytywać nas kto, zacz i czego tutaj szukamy. Powiedziała też, że to z nią
powinnyśmy porozmawiać, bo ona jest tutaj najlepiej poinformowaną osobą w okolicy.
Jednocześnie zapytała, kiedy przyjdziemy do niej na wywiad. Lekko oszołomione, ale też
ciekawe tej autorytarnej osoby, bez wahania zgodziłyśmy się przyjść jak najszybciej.
Kiedy pojawiłyśmy się u naszej rozmówczyni, nie przywitała nas zbyt ciepło. Starałyśmy
się nie zwracać na to uwagi i nie osądzać, jednak robiłyśmy notatki z tych naszych
obserwacji. Honorata patrzyła na nas groźnie zza swojego biurka, z dumą mówiła o
artykule, który ukazał się na jej temat (8lat temu!) i dała nam ten artykuł do przeczytania.
Poinformowała, że była kiedyś piosenkarką i całe życie robiła to co lubi. Już po
kilkunastu minutach rozmowy wyczułyśmy, iż pod groźną miną, dominującym
zachowaniem i mocnym głosem ukrywa się wrażliwa i bardzo empatyczna osoba. Dużo
mówiła o sobie, swoim życiu i rodzinie, szczególnie o nieuleczalnie chorej córce, którą
się opiekuje. Powiedziała, że jest osobą wrażliwą i bardzo uczuciową, ale na zewnątrz
musi być silna gdyż nie chce pokazywać swoich słabości. Nasza rozmowa trwała bardzo
długo, dużo się o tej osobie dobrego dowiedziałyśmy. Między innymi, rozmawiałyśmy
na temat ręcznie robionych przedmiotów:
[Honorata] Ja lubię rzeczy oryginalne i takie najlepiej schodzą. Szczególnie
cudzoziemcy lubią wyjątkowe rzeczy. Dlatego ja uważam, że każdy anioł powinien
być ręcznie zrobiony, ponieważ on wtedy ma energię tego człowieka, który go
stworzył. Chcę zaprojektować oryginalnego anioła, marzy mi się taki staruszek z
brodą. Już znalazłam taką dziewczynę i może ona takiego zrobi. Bo artyści nie
bardzo kochają się w tym temacie, wolą jakieś takie laleczki malować słodkie, ale
nie tylko ja pasjonuję się tymi starymi aniołami, ale także zaszczepiłam ją w kilku
osobach i mam tu już zamówione takie anioły i jak ta artystka wróci po urlopie, to
będziemy takie anioły robiły. Podobają mi się anioły ładne, takie które złapią mnie
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za serce i zakocham się w nich. Nie potrafię powiedzieć konkretnie, jakie mi się
podobają, lubię takie ludzkie, realne. Uwielbiam Waldemara Styperka on mi robi
drewniane anioły, jak ta parka na oknie. One są takie dobre, przytulają się do
siebie oba. Jest w tych buźkach taka miłość i troska o siebie i to jest to, co mi się w
aniołach podoba.
Powyższy cytat pokazuje jaką emocjonalną i wrażliwą osobą jest pani Honorata.
Jednocześnie lubi innych ludzi i sama jest bardzo otwarta. Ma szerokie zainteresowania,
mimo swojego wieku, wciąż uprawia sporty i nie pozwala sobie na nieproduktywne
tracenie czasu. Przyciąga też ludzi podobnych do siebie, ma w sobie charyzmę, potrafi
przekonać innych do swoich pomysłów i zarażać swoimi zainteresowaniami.
[JW] A proszę powiedzieć od kiedy narodziła się w Pani taka miłość do natury?
[Honorata] Zawsze. Kocham drewno, jego zapach. Na przykład w domu nie mam
żadnego mebla, który jest ze sklejki. Mam tylko sosnę i najbardziej mi się podoba
jej zapach taki świeży jak jeszcze leje się z tego drewna ta żywica. Ja lubię się z
tym meblem zestarzeć i nie cierpię antyków dlatego, że śmierdzą starością i mają
złą energię i one nie żyją ze mną. Jeśli to jest 350ty właściciel, to każdy swoją
energię w ten mebel włożył i kochał, a ja chcę mieć moje drewniane rzeczy,
najwyżej potem spalą razem ze mną i już. Mam stół taki, który ma 30 lat i kocham
go bardzo. Lubię też materiał, jedwab. Lubię ceramikę. Wszystko to, co jest
dotykane przez twórcę, bo on wkłada w to swoją energię. Nawet jak robi się
makaron, czy pieroga to chce się, żeby było on śliczny. Wszystko co człowiek
wykonał jest jego. Nieważne, czy jest najładniejsze, ale to jest moje. Ja do
wszystkiego podchodzę z pasją i dla mnie człowiek, który nie ma pasji jest trupem i
mam 62 lata i nikt mi tych lat nie daje, bo ja potrafię cieszyć się z wielu rzeczy i do
wszystkiego podchodzę z pasją. A są 20letnie i 30letnie trupy, które żyją na kredyt,
z dnia na dzień i nie dążą do niczego większego. Ja jak miałam 30lat, to mogli
mnie zaprząc do wozu, bo miałam taką siłę. Miałam tyle do zrobienia, jestem z
zawodu piosenkarką, i jestem takim człowiekiem, który by chciał dziesięć robót na
raz robić i ze wszystkiego jestem niezadowolona, bo wydaje mi się, że jeszcze coś
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powinnam zrobić, że powinnam pisać książki, rysować, szyć, rzeźbić. Wszystko to
mnie pociąga dlatego, że ja wszystko umiem zrobić. Do czego się nie dotknę, to mi
to wychodzi. I nie wyobrażam sobie, że nie można jeździć na rowerze, że nie
można chodzić na basen. Ja do tej pory przyjeżdżam tutaj do pracy na rowerze z
Koszykowej.

Miałyśmy także okazję do poznania innego wspaniałego człowieka, osoby
wszechstronnie wykształconej i utalentowanej. Jednak podczas rozmowy miałyśmy zgoła
inne uczucia, niż podczas rozmowy z panią Honoratą. Podziwiałyśmy tego człowieka, ale
nie udało się nawiązać serdecznej nici porozumienia. Rozmówca był raczej nastawiony
na siebie, nie krył się ze swoim samouwielbieniem, a przekonanie się o tym było jedynie
kwestią kilku minut rozmowy. Miałyśmy wrażenie jakbyśmy oglądały występ, którego
główna gwiazda wyszła na scenę i chce pokazać wszystko co potrafi. Jest to raczej
monolog, chęć wzbudzenia podziwu niż dialog. Oczywiście osoba ta ma powody, aby
być podziwianą ze względu na ogromne umiejętności, które wciąż rozwija:
[Geniusz] Ja jestem wszechstronnie wykształconym człowiekiem, bo jestem z
zawodu architektem, studiowałem rzeźbę, grafikę, historię sztuki, poza tym, że
zarabiam na tym co lubię, to jeszcze przedtem trochę liznąłem wykształcenia, więc
moje zamiłowanie nie jest takie, wypływające, jak to się mówi ? Jadę na swoim
talencie jak na łysej kobyle, tylko staram się rozwijać i robić coś ciągle nowego,
więc ta moja firma tu, to jest raczej moja pracownia, a nie sklep, galeria. Czyli
większość rzeczy co tu są w tej galerii, to są moje wyroby, rzeczy, które ja
stworzyłem, lub antyki, które też konserwuję, reperuję, w pewien sposób
odtwarzam, więc nazwanie tego „tylko sklepem” to jest nieporozumienie, dlatego
nad drzwiami napisane jest pracownia mistrza – bo mam tytuł mistrza rzemiosł
artystycznych. Ci wielcy biznesmeni, jak Szubert, Kruk i inni, to wszystko moi
koledzy z dawnych lat, ale oni poszli w wielkie biznesy, a ja nigdy nie miałem
ochoty. Ja wyznaję zasadę „tisze jediesz, dalsze budiesz” , a poza tym ja lubię być
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we własnej firmie, niż w firmie, którą przejmą akcjonariusze. Większość tych
biznesów co się za bardzo rozrosła, przestała być biznesami tych ludzi, natomiast
ja ciągle mam opory jak nazywam swoją firmę biznesem, bo jak powiedział mój
przyjaciel ze Stanów, z którym kiedyś prowadziłem wspólną firmę, powiedział,
wiesz, my jak na biznesmenów mamy jedną zasadniczą wadę, czasem coś lubimy
sami zrobić. (…) Ja sobie nie wyobrażam, żebym żonie kupił jakiś blaszany garnek
na prezent, albo coś. Moja żona w ogóle mówi, że jakbyś mi kupił jakiś użyteczny
prezent, to bym się chyba obraziła. Gacie, albo nie wiem … skarpetki. Przecież to
jest obciach. Prezent musi być bezużyteczny, no bo użyteczne rzeczy to ja sobie
sam kupuję. A ja chciałbym dostać coś czego sam sobie nie kupię. Ja ostatnio
żonie kupiłem skrzydła anielskie

Rozmawiając z różnymi osobami prowadzącymi działalność na Starym Mieście
zauważyłyśmy, iż większość z nich to osoby bardzo otwarte na innych ludzi (gdyby tak
nie było, raczej nie udałoby się nam nakłonić ich do porozmawiania z nami). Możemy
nawet pokusić się o stwierdzenie, iż ktoś cichy i zamknięty w sobie nie mógłby tutaj
egzystować, gdyż jest to biznes typowo kontaktowy z innymi.
[Pipi] (…) ja jestem strasznie otwartą osobą. Podchodzę do siebie z bardzo dużym
dystansem i po prostu, jeżeli się to komuś nie podoba, to nie jest moja wina, tak?
Może nie stawać i nie słuchać tylko iść dalej, bo nie słuchać mnie z odległości nie
wiadomo jakiej. Myślę, że to też moja mama. Jak ja byłam malutka to ona grała.
Kiedyś się tego strasznie wstydziłam, że moja mama jest grajkiem ulicznym, ale
jak kilka razy przyszłam, usiadłam, to stwierdziłam, że to jest bardzo fajne, bo ja
strasznie lubię obcować z ludźmi i granie na gitarze na ulicy jest do tego super
okazją, bo ludzie podchodzą, czasami zaczynają rozmawiać. Spotkałam się ze
starszym panem, z którym rozmawiałam ponad półtorej godziny o wegetarianizmie
i o polityce. Więc naprawdę ludzie są zaskakujący do głębi, naprawdę. To jest
super okazja, żeby poznać takie indywidualności.
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Rozmówcy nie ukrywali faktu iż lubią przebywać z innymi i że daje im to dużo
radości. Szczególnie wspaniałym jest to, iż przedsiębiorcy którzy pracują na terenie
Starego Miasta, bardzo się ze sobą jednoczą. Utrzymują prywatne kontakty ze swoimi
sąsiadami którzy też prowadzą tu biznes. Wpływa to na ogólne dobre samopoczucie,
niesamowitą współpracę a także buduje tożsamość przedsiębiorców razem działających
w tej lokalizacji. Często można zaobserwować ogromną konkurencję pomiędzy sklepami
czy punktami które mieszczą się blisko siebie i mają podobny profil usług lub klienta. W
tym przypadku jest inaczej: ludzie współpracują ze sobą i pomagają sobie nawzajem,
ponieważ mają świadomość tego iż w pojedynkę działać jest smutno i nieefektywnie,
dopiero w całej grupie jest siła.
[Mały Książę] Ja lubię ludzi. Osoby, które pracują w usługach długo żyją, bo
mają kontakt z ludźmi, nie zamykają się w sobie (np. fryzjerzy żyją długo).

[Honorata] Ja przyciągam takich świrniętych ludzi jak ja, często ktoś tu wchodzi
pierwszy raz i siedzi tu ze mną godzinami i opowiadają o swoim życiu. Ja umiem
się z ludźmi zaprzyjaźnić i nie wyobrażam sobie, żebym z kimś nie chciała
rozmawiać tak po prostu. Ja zawsze jestem ciekawa drugiego człowieka, co on
kryje w sercu. (…) Ja tutaj nie zarabiam, pracuję praktycznie na czynsz, no i
czasami udaje mi się jakieś pieniądze zarobić, ale wiem jedno, że gdybym
siedziała w domu to bym się dawno rozwiodła, bo byśmy się kłócili z moim mężem
i ja po prostu muszę być z ludźmi, mieć z innymi kontakt, rozmawiać. Ludzie się
przede mną otwierają, zwierzają. Działam na nich jak psycholog. I jestem im
potrzebna, ale mi też są potrzebne takie osoby. Jestem zwierzęciem stadnym, a te
anioły to moja misja.

[Zadbana babka] W sobotę jedziemy z panią z tego sklepu obok na zjazd
ceramików z całej Polski, różnych artystów. Porozmawiamy sobie z nimi,
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zobaczymy, co nowego jest na rynku. Fajne są takie spotkania, bo można się
powymieniać informacjami i wspólnie ponarzekać sobie.

[Rowerzystka] Tutaj mieszka taka pani, która też ma galerię, ale w Ursusie.
Wymieniłyśmy się adresami artystów godnych polecenia, bo zawsze to jakoś
pewniej jak się ma namiar od kogoś. I teraz jak zamawiamy i mój mąż odbiera od
artysty, to często też odbieramy zamówienie tej pani. Po co ma wysyłać kurierem i
bać się, że coś się po drodze uszkodzi.

[Honorata] Idę dzisiaj na pierogi z Kornelcią, bo wiecie, od czasu do czasu
musimy sobie poplotkować, to jakoś tak przyjemniej się razem pracuje jak
człowiek się prywatnie z kimś spotka. A tamtemu od jubilera pakuję te prezenty,
ale on mnie na kawę zaprasza za to. Takie Starówkowe kontakty.

[Diabełek] Organizujemy spotkania wigilijne, wynajmujemy lokal, skromne
oczywiście, na miarę Stowarzyszenia, czy spotkanie wielkanocne. Od czasu do
czasu robimy jakieś plenery, jedziemy gdzieś, malujemy pejzaże. Raz
zorganizowaliśmy wyjazd do Wiednia i oglądaliśmy tam placówki kulturalne.

Odnośnie otwartości i pomocy innym ludziom to empatyczna Pani Honorata
pomaga także znajomym dziewczynom, które nie mogą zajść w ciążę podarowując im
anioły robione przez nią samą z masy solnej.
[Honorata] I wszyscy się mnie pytają jak to jest, że ja tu wszystkich znam i mam
na wszystkich wpływ. Mi mówią, że powinnam być szefową tej ulicy całej. Ja robię
też aniołki z masy solnej dla dziewczyn i kiedyś był o mnie taki program w
telewizji. Kiedyś dałam dziewczynie takiego aniołka, żeby zaszła w ciążę. I za
cztery miesiące do mnie przyszła i powiedziała, że jest w ciąży. I tak nagadała
wszystkim znajomym kobietom, które mają ten sam problem, że ja tu kolejkę
miałam ogromną. Zrobiłam tyle tych aniołów takich maleńkich i ostatnio mówię,
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że zapłodniłam trzy już na ten ulicy. I córki koleżanki też dostały. I to się
sprawdza. Niektóre nie wierzą, ale biorą te anioły, bo im wciskam. I się udaje.
One potem przychodzą i dziękują.

Byłyśmy naocznymi świadkami jak jedna z osób, z którą rozmawiałyśmy, Pani
Honorata, pomagała sprzedawcy z pobliskiego jubilera, który przyszedł ze swoimi
klientami i poprosił ją o zapakowanie rzeczy, które oni u niego kupili. Pani Honorata
wprawną ręką ślicznie pakuje drobiazg, klienci są zachwyceni. Podczas kurtuazyjnej
rozmowy nie omieszkała troszkę ponarzekać na czynsze i niski obrót w jej interesie.
Jesteśmy mile zaskoczone tym widokiem, że nasza rozmówczyni nie jest osobą
egoistyczną, ale otwartą na innych i chętnie im pomaga. W bardzo sympatyczny sposób
wyraża się także o ludziach z pobliskich sklepów i punktów usługowych.
[Honorata] No jak się z kimś pracuje na jednej ulicy to trzeba sobie pomagać,
nie? Ja w każdym razie żyję z innymi, są tacy, którzy nie żyją. Ja mam zasadę
numer jeden, że z każdym trzeba żyć w dobrych stosunkach, tak zostałam
wychowana. A poza tym, jestem taki typ otwarty na wszystko. Najbardziej się
przyjaźnię z małolatami: z Kornelcią (kwiaciarnia tuż obok) i z tym pierdołą, który
mi te rzeczy do zapakowania przynosi, bo sam nie umie pakować. Ale to dobry
człowiek. Starzy ludzie już są zepsuci i mi się to nie podoba. Ja na szczęście
jeszcze nie jestem. Oni mówią do mnie na Ty, bo im nie może przez gardło przejść
proszę Pani. I w tym wszystkim najważniejsze jest to, że ja czuję, że nie ma barier
między nami. I o to chodzi. Nigdy nie wymagałam szacunku ze względu na wiek.
Zawsze uważałam, że szacunek się należy człowiekowi, który na to zasługuje, a nie
dlatego że jest stary.

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałyśmy wyrażają się dobrze
o innych biznesach tutaj działających. Między wierszami można wyczuć niejako pogardę
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i niechęć do innych ludzi, prowadzących tutaj swoje biznesy. Raczej odcinają się od tego
małego świata, nie identyfikują się i nie utożsamiają z innymi tu obecnymi:
[Geniusz] Większość tych tu obecnych biznesmenów nie umie rozpoznać tych
ciekawych ludzi, co przychodzą, a u nas zawsze pracują ludzie na poziomie,
znający języki i tutaj turysta jak wchodzi, to ma z kim pogadać. A w większości
tych biznesów, to nawet… no teraz już młodzież zna języki, ale dawniej to był
dramat. (…) Na Starówce było smutno i ponuro. ale do dzisiaj nic nie zrobili w
tych swoich kawiarniach. Te stare kawiarnie są nadal takie dziadowskie jakie
były. Ja tutaj nie jadłem, w tej części Starego Miasta, od dwudziestu lat nic nie
zjadłem. Bo się nie da. Tu na rogu – buła z pieczarami. Ta zlikwidowała
„Murzynka”, bo też miała tylko bułę z pieczarami i jakieś ochydztwa. I tak dalej,
najgorszy sklep na świecie tu krówka, później co tu jest jeszcze … nawet nie
pamiętam. Wszystko to kuleje, bo tu są ludzie zdemoralizowani turystyczną branżą.
Tak, wszystko co by nie zrobił, to pójdzie w sezonie. Później zimę jakoś przebiduje,
później znowu sezon, to może nawet wystawiać szklanki z wodą jak na Kubie i też
zarobi na nędzę swoją. Ja mam bardzo złą opinię o tym, co się tu dzieje na
Starówce. Wstydzę się za tą Starówkę. Ona jest w opłakanym stanie poza kilkoma
firmami, które na poziomie działają, a cała reszta to jest taka bida. Ale to są błędy,
które popełniono na początku kapitalizmu w Polsce, że uwłaszczono ajentów.
Ludzi, którzy prowadzili sklepiki dla różnych Społem-ów i innych firm. I tych
ajentów uwłaszczono i zostali właścicielami biznesów. A to nie byli ludzie, którzy
robią to co robią z powołania. To byli ludzie, których los cisnął do prywatnej
przedsiębiorczości, prawda ? Część się znalazła w tym, a część kompletnie nie. I
później ta cała reszta czekała jak zmiłowania bożego, kiedy ich uwłaszczą tymi
lokalami. I co się nie stało. I dalej lokale są państwowe, a ci ludzie zgorzkniali,
niezadowoleni – wegetują. A ja mam w nosie, bo ja to co robię, robię z
powołaniem, bo ja gdzie się znajdę to sobie dam radę, prawda ? Ja nie czekam tu
jak zmiłowania, że mi wreszcie ten lokal sprzedadzą, a ja go opylę za milion. To
jest główne cierpienie całego Starego Miasta, że ludzie nie mogli kupić swoich
lokali, na co czekali. Każdy myślał, że to jego emerytura. A to się okazało, że tylko
paru cwaniaków wykupiło, bo wiedzieli kiedy, bo tam były takie dwa tygodnie, że
71

można było coś kupić, ale wiedzieli tylko nieliczni, a cała reszta nie wiedziała o
tym i nie wykupiła. I te wszystkie lokale są gminne, czyli w każdej chwili jakiś
urzędnik może mnie kopnąć w tyłek. Większość ludzi przeżywa ogromny stres
związany z tym, większość ludzi. Tutaj pomarli ze zgryzoty niektórzy, bo wiedzieli,
że jedyne dobro jakie posiadają, to jest dobra lokalizacja na Starym Mieście i jak
to stracą, to są nikim, bo właściwie mogą iść żebrać. Ja mam parę nieruchomości,
które wynajmuję. Więc, to jest pewnego rodzaju pociecha. Ale nie wszyscy się
urządzili dobrze i ci ludzie żyją w potwornym stresie. Walka idzie o lokale, o to
żeby wykupić, a gmina nie, bo nie sprzedadzą kury co znosi złote jaja, prawda ?
My tu płacimy wygórowane czynsze, więc gmina nie chce sprzedać.

Nasi rozmówcy nierzadko opowiadali nam o swoich zainteresowaniach. Mogłyśmy
przez to bliżej poznać ich osobowość i nastawienie do innych ludzi. I tak na przykład
okazało się iż malarz, z którym rozmawiałyśmy jest bardzo zasadniczym człowiekiem z
wykształceniem prawniczym. Jawi nam się on jako człowiek o dwóch twarzach: z jednej
strony jest malarzem, który tworzy sztukę, żyje nią, ważne są dla niego wartości
duchowe. Z drugiej jednak strony jest to bardzo zaradny prawnik, który tylko w
weekendy zajmuje się sztuką, w tygodniu zaś prowadzi kancelarię prawniczą. Wszystko
co robi jest jednocześnie jego hobby i przynosi mu dochód, ale są to dwie totalnie skrajne
rzeczy.
[Diabełek] Ja jestem prawnikiem i nawet założyłem kilka miesięcy temu
działalność

gospodarczą,

Jestem

prawnikiem,

ale

specjalizuję

się

w

nieruchomościach – założyłem doradztwo prawne i obrót nieruchomościami.
Fascynuje mnie prawo, jego interpretacja, odwołanie się do sądu wyższej instancji
skutkuje czasami uzyskaniem innego wyroku … . Wykładałem prawo na studiach,
ale stawiałem dużo dwój ! Wie Pani, są zawody, takie jak lekarz, prawnik, gdzie
wymagania muszą być większe, ponieważ zawody te mają bezpośredni wpływ na

72

życie drugiego człowieka. W malarstwie jest łatwiej, tu nie decyduje się o losach
innych … .

[Geniusz]

Ja lubię dobrą muzykę i właściwie w każdym nurcie widzę dobre

strony. No może ciężko mi się do hip hopu przekonać, ale może kiedyś polubię jak
syn będzie sobie puszczał. Ale, no, lubię bardzo dobrą muzykę i dużo słucham.
Niestety moja żona nie lubi głośnej muzyki, a ja jakoś tak ostatnio się ożywiłem i
niestety żona mi każe wyłączać. A jak grać to głośno, cicho to można słuchać
szemrania strumyczków leśnych, muzyka musi brzmieć. Ale my tu z Maćkiem
puszczamy ciągle dobre rzeczy – kolega jest muzykiem trochę , gra na perkusji. I
jak już nie ma tu kobiet, to sobie różne dobre rzeczy puszczamy. Mam tutaj trochę
tych starych płyt , niektóre są bardzo ciekawe. (…) Ja lubię rzeczy z duszą, jestem
anty-minimalistą. Nie cierpię minimalizmu, uważam, że jest to lenistwo umysłu, bo
każdy głupi może zaprojektować minimalistyczne wnętrze, a ułóż 100 przedmiotów
na jednej półce to będziemy wiedzieli, czy jesteś mądry. Wszyscy ludzie bez
fantazji jakich znałem, to byli wyznawcami minimalizmu. To jest właśnie tak:
jestem młody, nie mam kasy to jestem minimalistą: łóżko, materac i kartka na
ścianie. Nie, minimalizm to jest nieporozumienie. Oczywiście, trzeba umieć
zaprojektować wnętrza oszczędne i dzisiaj jest taka potrzeba. Ale śmieję się z
domów, które projektują ostatnio w Konstancinie, że wyglądają jak muzeum
holocaustu, taka skrzynia. No dramat! Co to jest! Ja rozumiem kiedy powstawał
Bałhaus, ale nie teraz. Poza Bałhausem nic nowoczesnego nie wymyślono. Czyli to
w czym teraz tkwimy to jest sprzed 100 lat. Przez 100 lat nic nie wymyślono w
Europie, to nic dziwnego że jesteśmy peryferiom świata. Nic nie wymyślono ani w
architekturze, ani w sztuce.

Ale byli też tacy, którzy totalnie niczym się nie pasjonują i nie zamierzają się z
tym kryć:
[Mały Książę] Nie, nie mam hobby. W wolnym czasie śpię przez cały czas, albo
chodzę na imprezy zamknięte.
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Podczas naszych rozmów przyszła pora także na osobiste wyznania rozmówców:

[Zadbana babka] Wspominam Jazz Bistro sentymentalnie, bo tam właśnie
poznałam mojego męża.

[Honorata] Moja starsza córka, to w ogóle nie zna się na facetach. Jakby sama
sobie męża wybrała, to nie wiem, co to by było. Tego jej męża, to ja wymodliłam.
Chodziła kiedyś z takim nieogolonym filozofem. Tak mi się nie podobał, ale co
mogłam zrobić. Modliłam się tylko, żeby za niego nie wyszła. I kiedyś szli na
Sylwestra i Marta tak się stroiła w pokoju, a znajomi już czekali na dole. I wpada
tu nagle taki uprzejmy przystojniacha, no po prostu marzenie. Pyta się mnie o
Martę, bo tam już wszyscy czekają na nią. Przedstawił mi się, pocałował w rękę.
Uprzejmy, szarmancki, nie to co ten jej obdartus z kucykiem. I ja jej mówię: z
takim to cię wszędzie puszczę, możesz nawet za niego wyjść. Ona oczywiście
oburzona, że jak to, taki nudziarz beznadziejny. I w końcu po paru miesiącach
przychodzi spłakana do domu i mówi ‘Rozstałam się z Pawłem’ [to ten obdartus].
Ja mówię, czego beczysz. Dlaczego się rozstałaś? A ona na to: ‘z powodu Darka
[to ten porządny]. I on też zostawił dziewczynę dla niej. Ja mówię ‘Boże, dziękuję,
że w końcu tak się stało i że wreszcie mnie wysłuchałeś!’. A jaki z tego Darka
ojciec, mówię Wam. Dziećmi się zajmuje, robi zakupy. Jak kupowali mieszkanie,
to on wszystko załatwiał, bo ona to taka z głową w chmurach, na niczym się nie
zna. Ten zięć jest dla mnie jak syn, zawsze jak mnie odwiedza to piekę ciasto, które
lubi i mówię mu, że jakby Marta go nie chciała, to ja bym za niego wyszła. .

Często te osobiste wyznania były dość osobliwe, jednak nie miałyśmy odwagi
polemizować z subiektywnymi poglądami na różne sprawy:
[Mały Książę] Kobiety wszystko osiągają w życiu do osiemnastego roku życia,
mężczyźni do czterdziestego. Później już nic nie osiągną, bazują tylko na tym co
mają. Ja się na tym znam! Jeśli mężczyzna do czterdziestki nie zostanie milionerem
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to wtedy kostnieje. Nie chce nadążać za światem. Czerpie energię z tego, co już
osiągnął.

Niektórzy z naszych rozmówców to osoby bardzo ambitne, stawiające wszystko
na jedną kartę. Wychodzą z założenia, że albo robią coś na maxa, albo nic nie robią. Nie
zadowalają ich żadne półśrodki.

[Mały Książę] Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, przymierałem
głodem. Musiałem znaleźć jakąś pracę. To nie mogła być byle jaka praca,
ponieważ już wiedziałem, że na pewno zostanę milionerem. Albo zostanę
milionerem, albo umrę.

[Geniusz] Uważam, że trzeba bardziej ambitnie pracować, trzeba się cały czas
zmieniać i szukać. A wszyscy narzekają: a bo to biedne rzemiosło wymarło; a
dlaczego wymarło ? Bo to było żadne rzemiosło, byli ludzie co rżnęli cudze wzory i
robili pięć wyrobów na krzyż, nigdy nie podpisane, bo nie mają prawa być
podpisane. Jak ja wypuszczałem nowy wzór, to już za dwa tygodnie przychodzili
mi z tym wzorem, żeby mi go sprzedać, no. Bo ja miałem i handel i też
wytwarzałem. W Polsce był całkowity brak szacunku dla praw autorskich, nadal
pozostaje, ale już nie tak. Więc wszystko co się zrobiło, to natychmiast było
zrzynane. Ja miałem amulety magiczne, robiłem w pewnym okresie 35 tysięcy
miesięcznie amuletów i tyle sprzedawałem, to gość u mnie kupił hurtem i tutaj
tablice wystawił przed moim sklepem i sprzedawał, ale w tym przypadku dostał w
nos (śmiech), to dawne dzieje – jeszcze bicie w nos nie było karane, teraz się
zmieniło to.

Wiele osób swoją pracę traktuje bardziej jak pasję. Prowadzona działalność jest
niejako ich dzieckiem i bardzo są w nią zaangażowani, żyją tym co dziej się w ich
biznesie.
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W niektórych przypadkach wynika to z osobowości przedsiębiorcy i z jego
nastawienia do zarabiania pieniędzy (tak dzieje się w przypadku Geniusza), jednak w
większości oczekiwania co do biznesu na Starym Mieście były inne, a w rzeczywistości
okazywało się, iż biznes nie będzie aż tak opłacalny jakby to się mogło wydawać.

[Geniusz] Ja do firmy idę z przyjemnością i to jest najważniejsze. (…) Ja wyznaję
taka zasadę, że wszystkie rzeczy, które u mnie są muszą mi się podobać. Jak mi się
podobają to ja mówię tak – nie sprzedam to wezmę do chałupy. Tak zawsze
robiłem, dla mnie głównym kryterium jest, żeby przedmiot mnie osobiście
zainteresował. Może być nie wiadomo jak cenny i wspaniały, a mnie nie bawi , nie
chcę tego.

[Honorata] Wiecie dziewczyny, nie opłaca mi się ten biznes, bo te grosze, które
tutaj zarobię muszę wydać na czynsz i na opłaty. Ale wolę to, niż siedzieć w domu,
bo jakbym siedziała w domu to byśmy się z moim mężem pozabijali. My się
strasznie kochamy, ale oboje jesteśmy choleryczni i jak za dużo czasu razem
spędzamy, to się non stop kłócimy.

[Nieprzystępna] Na początku naszej działalności, można było powiedzieć, że
głównie można było się zajmować książkami, bardzo wiele zależało od naszej
operatywności, w tej chwili koszty nas naprawdę dogniatają. Tak jak mówiłam,
bardziej to już jest hobby niż biznes.

[Geniusz]

Ja czuję się jak relikt Starego Miasta. Kiedyś mnie wypchają i jak

takiego niedźwiedzia postawią przy wejściu do Starego Miasta jako dekorację. Ja
jestem tutaj te 36 lat i to jest kawał czasu, nie da się ukryć. Ja bym umiał gdzie
indziej zrobić lepszy interes, w jakimś dużym centrum handlowym. Ja tam bardzo
dobrze prosperowałem w tych Złotych Tarasach, ale tam to przede wszystkim
musiałoby być to inaczej zorganizowane, bo z mojej pracowni zrobił się biznes, a
ja nie jestem biznesmenem. Ja się czuję artystą a nie biznesmenem. Ja nic nie
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robię czego nie lubię, bo jakbym pracował dla pieniędzy, to ja bym miał hurtownię
bananów. W remanencie bym miał jedną pozycję: banan. A tak mam 8tys pozycji.

Wiele osób w bardzo ciekawy sposób opowiadało o swojej działalności. Często
przez taką właśnie ocenę tego czym dana osoba się zajmuje, w inny sposób można
spojrzeć na przedsiębiorcę. Można zobaczyć w nim bardziej ludzką postać, a nie tylko
biznesmena, któremu zależy głównie na pieniądzach. Przedsiębiorcy przez nas badani
byli różnymi osobami zarówno ze względu na wiek, poglądy i dziedziny, które ich
interesowały. Łączyła ich jedna rzecz: tożsamość spowodowana lokalizacją ich
działalności na terenie Starego Miasta w Warszawie.

„Klient – nasz Pan!”: Struktura i profil klientów Starego Miasta
Klienci stanowią istotę działalności przedsiębiorców Starego Miasta. Jak
podkreślają ci, którzy rozpoczynali działalność jeszcze w poprzednim ustroju
politycznym, struktura, ilość i profil klientów uległy przemianie. Nie tylko z uwagi na
transformację ustrojową, czy zmiany w mentalności społeczeństwa, ale także na
towarzyszący tym procesom rozwój techniki, pojawienie się internetu i nowych form
sprzedaży. Przedsiębiorcy podkreślają zróżnicowanie klientów i ich różne potrzeby,
którym w optymalny sposób starają się sprostać.
[Geniusz] (…) tutaj byli turyści, a do niedawna byli to jedyni klienci. Pamiętajcie,
że jeszcze niedawno to nikogo nie było stać na kupowanie w naszych sklepach,
tzw. krajowych klientów. Myśmy tu żyli z turystów, wyłącznie i to zagranicznych.
Mówiło się, how much-e idą. (śmiech)
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[JW] Poruszyliśmy kwestię pana klientów, odbiorców pana sztuki. Jak oni są
sprofilowani obecnie. Czy zauważył pan jakąś prawidłowość? Jaka jest
najliczniejsza grupa pana klientów, pana odbiorców?
[Geniusz] Najliczniejsza grupa to są jednak turyści. Natomiast dzięki internetowi
przychodzą ludzie z miejsc, których nigdy bym się nie spodziewał. Nawet tacy,
którzy mówią, ojej jestem pierwszy raz na Starówce od trzydziestu lat ! Ja mam
bardzo bogatą stronę internetową, prowadzę aukcje, wystawiam też w alegro,
trzysta zawsze aukcji i mam swoją stronę. Widziały panie moją stronę ?
Lapidarium.pl, proszę sobie tam wejść, tam cała historia firmy jest, wszystko
opisane, sfotografowane i tak. Dzięki internetowi pojawiają się ludzie, którzy by
nigdy nie przyszli na Starówkę, bo nie odczuwają takiej potrzeby. Jednak jest w tej
chwili dużo miejsc, które można odwiedzić w obrębie Warszawy. Dawniej się szło
na Starówkę bo to było jedyne miejsce w miarę estetyczne. Łazienki, Starówka i
tyle. A teraz już jest gdzie pochodzić … .
[JW] Jeszcze centra handlowe się pojawiły. No, to nie jest dla Pana konkurencja,
natomiast … jest to miejsce spędzania wolnego czasu.
[Geniusz] Centra handlowe dla normalnych ludzi to jest siła wyższa, trzeba pójść i
kupić coś. Chociaż ja nie cierpię w centach handlowych kupować. Ja wszystko
kupuję przez internet, ja nie lubię łazić, tak. Więc klient krajowy, jak to się mówi,
też coraz więcej młodzieży się zjawia w moim sklepie. Tutaj są takie kultowe
przedmioty, których nigdzie nie dostaną. Więc to się zmienia.
[JW] Młodzież jakimi się najbardziej interesuje przedmiotami ?
[Geniusz] No, właśnie historycznymi. Ostatni kupili na 18-tkę maskę gazową.
Ludzie przychodzą do mnie kupować PREZENT. Jedni drogi, drudzy tani, ale ci co
tu przychodzą zazwyczaj szukają prezentu z fantazją.
[JW] Ma pan stałych bywalców, czy …
[Geniusz] Tak, ja w pewnym momencie miałem taki moment, taki problem, że …
ja staram się ograniczyć ilość ludzi wchodzących do mojego sklepu, bo tutaj się
zrobiła taka moda na mój sklep, tak w dziewięćdziesiątych latach, że każdy kto
szedł tą ulicą, to musiał wejść do mojego sklepu i tu kółko zrobić. Najczęściej liżąc
loda albo popijając piwo. Więc ja już zacząłem robić takie ograniczenia, że nie
wpuszczałem, tam pisałem bez piwa, bez lodów, bez tego …, a chodziło o to żeby
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jednak ograniczyć tych gapiów, bo oni przeszkadzali tym, co naprawdę coś chcieli
kupić (…)
[JKŚ] Czy mógłby Pan określić profil odbiorcy Państwa dzieł? Granica wiekowa,
kto najczęściej kupuje Państwa prace? Albo porównanie mieszkańcy – turyści …
[Diabełek] Dawniej więcej prac kupowali turyści, ale mówiliśmy dlaczego,
przelicznik był bardzo korzystny. Jeżeli ktoś kupuje małą pracę, obrazeczek, ale
jeżeli ktoś kupuje duże prace, na przykład takie jakie ja mam, czasem to jest kłopot
z komunikacją. Jadąc autobusem boją się, że to się zniszczy, a jeżeli chodzi o
samolot to tym bardziej są ograniczenia. Jakieś małe obrazki to niektórzy mogli
zabierać nawet ze sobą w podręcznym bagażu, ale nie duże. A jeżeli chodzi o
innych to właściwie nie można powiedzieć tak jednoznacznie, że kupują starsi czy
młodsi, chociaż wydaje mi się, że w tej chwili młodzi ludzie, młodzież, dzieci chyba
nie cenią tak tych prac tworzonych ręcznie, dlatego, że mogą to wszystko ściągnąć
z komputera.
[JW] Czyli można wysnuć wniosek, że troszeczkę starsze osoby nabywają pana
prace?
[Diabełek] No, można by tak powiedzieć, może bardziej je cenią. Chyba właśnie
dlatego.
[JKŚ] A czy macie Państwo jakiś stałych odbiorców, którzy na zamówienie proszą
o jakiś obraz …
[Diabełek] No pewnie, że tak. Zdarza się czasem, że ktoś zamawia. W mojej
karierze wystawiania zdarzyło mi się trzy razy, kiedy miałem bardzo duże
zamówienia – po kilkadziesiąt obrazów. Właśnie dlatego, że klient zamówił
obrazy, bo potrzebował na wystrój hotelu w Niemczech. Raz się zdarzyło, że Polak
pracujący w Stanach Zjednoczonych w budownictwie też zamówił kilkadziesiąt
obrazów. Zajmował się nie tylko budownictwem, ale także wyposażaniem wnętrz,
no więc od czasu do czasu, raz na parę lat zdarza się duże zamówienie. Jeszcze w
latach 90-tych, razem w kolegą malowaliśmy takie obrazki z nastawieniem na
turystów.
[Diabełek] (…) A i jeszcze o ilości klientów. W latach 90-tych policzyłem ile tędy
przechodzi osób. Jak pani myśli? Ile?
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[JKŚ] Ale w tygodniu, czy w weekend?
[Diabełek] Nie, w niedzielę. Bo w niedzielę akurat zawsze jest najwięcej ludzi,
zresztą Panie widzą. Dzisiaj jest mało, czy dużo ludzi?
[JKŚ] To zależy, jak na tę porę roku to jest sporo.
[Diabełek] W tej chwili przechodzą przed nami dwie osoby i jest 30 metrów
przerwy z jednej strony i 30 metrów z drugiej. Jak myślicie, ile przeszło? 6 tys.
osób w ciągu godziny! Teraz to 6 tys. to przejdzie chyba przez miesiąc.
[Diabełek] Takie są relacje, było wtedy dużo ludzi, bo można było tu czas spędzić,
teraz to inna sprawa. Wtedy jak ktoś miał pieniądze, to nie bardzo miał na co
wydać, a w tej chwili można wydać pieniądze. Najpierw przecież życie,
mieszkanie, szkoła, wykształcenie, wycieczki zagraniczne i inne wszelkie dobra, to
teraz właśnie ci producenci muszą się wysilać żeby sprzedać. Raty, kredyty,
wszystko to jest dostępne. Bierz i kupuj. Wtedy tak nie było, te kilkanaście lat
temu. Wtedy jak ktoś chciał kupić telewizor, to albo musiał stać w kolejce, albo po
znajomości kupował.
[Nieprzystępna] Stali klienci to głównie mieszkańcy, ale też turyści, czyli również
klient przypadkowy. Dlatego otwieramy antykwariat również w weekendy. Wie
pani, klient księgarni takiej jak nasza, jest trudny do zdefiniowania, czasem
przychodzą przypadkowo … na przykład dlatego, bo mamy kota! (śmiech)
[Nieprzystępna] (…) w dobie internetu, młodzi ludzie, młodzież szkolna, studenci
ściągają całe książki z internetu! Obecnie posiadanie książek, czytanie książki w
autobusie, tramwaju stało się pewnego rodzaju nonszalancją. Na pewno nie jest to
powszechne. Nasza lokalizacja, w pobliżu UW, liceum ogólnokształcącego na
Bednarskiej, szkoły teatralnej, bardzo nam pomaga, bo młodzi ludzie wiedzą gdzie
nas szukać i przychodzą czasem po książki. Niestety, nie jest to liczne grono. Cóż,
jest to już całkiem inne pokolenie, niedobitki chcą mieć książkę w ręku … . Starsi
ludzie, owszem przyzwyczajeni są do książki papierowej, ale nie mają na nią
pieniędzy.
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[JW] Jakich ma pani klientów? Czy jest jakaś prawidłowość jeżeli chodzi o
klientów, czy jest ich przekrój?
[Zadbana babka] Bardzo różni. I wiekowo i jeśli chodzi o zainteresowanie danym
produktem. Tak więc i są mniejsze rzeczy chętnie kupowane, tańsze jakieś
ciekawe. Są też „porządne” zlecenia, są też firmy, na przykład stowarzyszenie
historyków to są moi stali klienci, to grono będzie się poszerzało i też pewnie
będzie zróżnicowane z czasem. Restauratorzy …
[JW] Ze Starego Miasta też ?
[Zadbana babka] Tak, głównie. Mam też zlecenia z zewnątrz, ale głównie są to
ludzie wynajmujący tutaj lub mieszkający na starówce, rynek lokalny.

[JKŚ] Jak liczne grupy pan pilotuje?
[Kobieciarz] Głównie są to autobusy, czyli ok. 45-50 osób. Albo oni przylatywali
na Okęcie i potem wsiadali do autobusu, albo też miałem takie grupy, które mi się
zmieniały, bo np. przyjeżdżały do Polski, Czech i Niemiec i po każdym kraju mieli
innego przewodnika. Więc na przykład odbierałem grupę w Warszawie, jechałem
z nimi do Krakowa, a potem we Wrocławiu się rozstawaliśmy i oni jechali do
Czech, a ja zabierałem następną grupę, która z Czech wracała i jechałem z nimi
do Poznania. Potem znów do Warszawy, oni odlatywali, ja brałem następną grupę
i znów we Wrocławiu oddawałem Czeskiemu przewodnikowi. Niestety po jakimś
czasie skończyły się takie grupy.
[JW] A tak na przestrzeni lat, to kto odwiedza najczęściej Polskę?
[Kobieciarz] Raczej średnie klasy, które cały rok oszczędzają żeby tutaj
przyjechać na dwa tygodnie. Jak były grupy, które zwiedzały Ukrainę a potem
Polskę, to mi mówiły, że tutaj u nas to cywilizacja, bo w Kijowie to ani dobrego
przewodnika, nikt nie mówi w żadnym normalnym, europejskim języku. My
bardziej dbamy o turystów. Ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, bo są
naprawdę fajni, po prostu biednie żyją i na inne rzeczy potrzebują pieniędzy, nie
na infrastrukturę dla turystów. Bardziej surowy mieli ustrój i to też może dlatego.
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[JW] A teraz zauważa Pan jakąś zmianę, czy raczej ta struktura grup jest
podobna?
[Kobieciarz] Bywają też zamożniejsze grupy, na przykład na polowania takie
przyjeżdżają. Ja na początku nie mogłem patrzeć na te zabijane zwierzęta na
polowaniach, ale jakoś się przekonałem do tych grup, bo polowania są bardzo
fajne.
[JKŚ] A jaka jest Pana rola na takim polowaniu?
[Kobieciarz] Dawniej nie mogłem w ogóle iść, zawoziłem tylko grupę do miejsca
i czekałem w leśniczówce na nich. Tylko myśliwy był z grupą. Na polowaniach są
całkiem inni ludzie, raczej nie mają problemów finansowych, bardzo ciekawie się
z nimi rozmawia. Są to ludzie sukcesu. Oni raczej nie odczuli tego kryzysu, bo to
wyższa klasa społeczna jest jednak.
[Kobieciarz] (…) W naszym sklepie też jest dużo osób, które od Hiszpanów
dowiedziały się, że tutaj można kupić fajne pamiątki, więc praktycznie wszyscy się
znają i pocztą pantoflową się reklamujemy. Też z naszych pamiątek ludzie
dowiadują się o kulturze Polski, jakieś łowickie lalki, Bolesławiec, drewniane
kasetki.

Zdarza się również, że to klient zgłaszając popyt na produkt, którego akurat nie
znalazł, decyduje niejako o kształcie oferty w sklepie …

[JKŚ] A jeśli chodzi o klientów, czy ma Pani jakąś konkretną grupę, czy raczej
różnorodni wiekiem i zainteresowaniami?
[Rowerzystka] Nie kierowałam się tym zupełnie wybierając prace. Myślałam, że
będzie to raczej jakaś młodsza grupa, bo nie mam tutaj jakichś obrazów
sakralnych, czy innych świętych rzeczy. Ale mam bardzo różnych klientów, nawet
powyżej 60 czy 70 lat Panie, które przychodzą i kupują jakieś figurki, czy magnesy
na lodówkę dla swoich koleżanek. Także to nie jest taka galeryjka dla turystów.
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Jeśli chodzi o ceramikę użytkową, to ceny są przystępne, niewiele wyższe od cen
na Targach Rękodzieła.
[JKŚ] A czy ma Pani tutaj jakieś pamiątki związane konkretnie ze Starym
Miastem?
[Rowerzystka] Po kilku miesiącach działalności obudził się pomysł, aby mieć coś
związanego z Warszawą. Mam tutaj kubki z widokami Warszawy, magnesy na
lodówkę z Syrenką. To dopiero w trakcie działalności, okazuje się czego klienci
potrzebują. Pytano, więc ja staram się dostosowywać i mieć tutaj rzeczy na jakie
jest zapotrzebowanie. Realizuję także zlecenia na zamówienie. Więc jeśli ktoś
może poczekać, to można sobie zamówić coś na przykład z imieniem, z datą czy
innym napisem.
[JW] Chciałabym jeszcze zapytać o strukturę klientów. Czy młodzież też u Pani
robi zakupy?
[Rowerzystka] Czasem jeśli są z rodzicami to potem wracają, żeby na przykład
kupić mamie prezent pod choinkę. Czasem zdarzają się także wycieczki z
nauczycielami. Bywają też studenci, bo oni bardziej rozumieją, że takie rzeczy
muszą trochę więcej kosztować, bo są robione ręcznie. Ja tutaj nie mam żadnych
rzeczy made in China, czy z hurtowni, staram się zapewnić swoim klientom jak
najwyższą jakość przedmiotów, które mam. Tak zresztą postanowiłam, że wszystko
będę miała polskie.
[JW] A jaki asortyment najczęściej się sprzedaje – są to raczej figurki, czy
obrazy?
[Rowerzystka] Najbardziej ceramika. Ludzie ją lubią, bo to jest naturalne i
zdrowe. Poza tym figurki i obrazki. Także grafiki kobiece i akwarele o tematyce
Warszawskiej. Pod wpływem klientów tak naprawdę je sprowadziłam, bo wiele
osób pytało i odsyłałam do kogoś innego, więc postanowiłam też mieć takie rzeczy
przypominające Warszawę.
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[Zadbana babka] (…) ja jestem florystką, zawsze chciałam propagować kwiaty,
wiązanki, ciekawe kompozycje, ale będę wprowadzała asortyment bardziej pod
turystów, ale nie taki typowy, jak tutaj panie mają, jakieś kulki z napisem Polska,
tylko ciekawy, jakieś wazony, ceramikę tak jak mówiłam, coś takiego do
przewiezienia, bo pytają turyści, czy jest coś takiego, zresztą kupują, ale wiadomo,
tutaj jest bardziej nastawienie na kwiaty, aranżacje, donice.

… lub wypływa na wykonywany repertuar.

[Pipi] (…) fajne jest to, że ja mam na tyle szeroki repertuar, że bardzo często
jestem w stanie, że tak powiem, dogodzić ludziom. Dzisiaj był pan, który przyszedł
i zapytał, „to może znasz coś Boba Dylana albo Perfektu?”, a ja tak i zagrałam
mu, zostałam pochwalona i powiedział, że w ogóle strasznie miło, bo on nie
mieszka w Polsce, ale mówi po polsku i bardzo było mu miło to usłyszeć. Ludzie
czasami potrafią być zaskakująco mili w tym, co mówią o Polakach.

Wiele rozmówców wskazywało, że kontakt z klientami bardzo często wykracza
poza zwyczajowe relacje „sprzedający – kupujący”, bywa niezwykle osobisty, czy nawet
przyjacielski.

[Honorata] Cóż, moi klienci są tak samo świrnięci jak i ja. I są osoby takie
nijakie, ale są tacy, którzy tu ze mną godzinami siedzą i opowiadają o swoim
życiu. Zaprzyjaźniają się ze mną.
[Honorata] (…) Ludzie się przede mną otwierają, zwierzają. Działam na nich jak
psycholog. I jestem im potrzebna, ale mi też są potrzebne takie osoby.

[JKŚ] A propos klienta. Czy tutaj jest tak, że klient raczej sobie coś wybiera, czy
prosi o doradzenie mu?
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[Nieprzystępna] To różnie. Ponieważ to jest mała placówka, jest tu kot i taka jest
inna, bo przez brak forsy troszkę się to wszystko starzeje i jest takie trącające
myszką, to sprzyja oczywiście komunikacji w tym sensie, że jest inaczej niż w
Empiku, gdzie trzeba upolować kogoś, żeby zapytać. U nas jest inaczej, takich
klientów mamy najwięcej, którzy są z nami zaprzyjaźnieni, czyli nie przychodzą do
nas, żeby coś specjalnie kupić, tylko przejrzeć i w zasadzie pogadać. Taka trochę
przedwojenna Honoratka i o polityce i o wszystkim, czasami tu są gorące
dyskusje. W sensie pewnej atmosfery, to myślę, że potrafi być fajna i czasami taka
unikalna, gdzie się jej nie uświadczy w tych czystych i eleganckich wielkich
miejscach.
[Pipi] (…) bo ja strasznie lubię obcować z ludźmi i granie na gitarze na ulicy jest
do tego super okazją, bo ludzie podchodzą, czasami zaczynają rozmawiać.
Spotkałam się ze starszym panem, z którym rozmawiałam ponad półtorej godziny
o wegetarianizmie i o polityce.

A tak o klientach korzystających z usługi czyszczenia butów opowiada Mały Książę.
[Mały książę] (…) Ludzie, którzy korzystają to milionerzy – byli, przyszli albo
obecni, lub ich potomkowie. Oni rządzą światem, to jest jedna trzecia
społeczeństwa.
[JW] Kto najczęściej korzysta z usług pucybuta?
[Mały książę] Uczestnicy imprez VIP-pierwsza i druga klasa. Zwykły śmiertelnik
nie skorzysta. (…) Usługa pucybuta to wesołe miasteczko dla prawdziwego
mężczyzny.
[JKŚ] [nieśmiało wtrąca] A kobiety?
[Mały książę] Ja się z kobietami nie zadaję - kobieta proponuje 1 grosz
pucybutowi. Ona nie chce płacić mężczyźnie, woli mieć brudne buty. Jak ma te
buty za długo to wymienia męża. Kobieta nie czyści butów – kupuje nowe.
(śmiech)
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[JKŚ] [korzystając z przerwy technicznej, jaką jest śmiech rozmówcy] Ile kosztuje
usługa czyszczenia butów?
[Mały książę] To zależy od klienta, jak jest ubrany, jaką ma teczkę. Najczęściej
podaję stawkę 20 zł. inwestorowi, 10 zł. turyście i 5 zł. mieszkańcowi. Każdy ma
inną stawkę.
[JKŚ] Jak pan rozróżnia te grupy klientów?
[Mały książę] Nie przerywać! Ja teraz mówię! Pani ma pisać a nie przerywać!
Otóż człowiek umiera od butów. Ja po butach robię selekcję. Dynamiczne buty
odzwierciedlają dynamiczne serce. Warto podejść do człowieka, który ma sprawne
buty, dostosowane do pory roku i nie starsze niż jeden rok.
[JW] Długo pan wybiera swoich klientów?
[Mały książę] Całkiem spontanicznie, bez zastanowienia. Po prostu podchodzę.
[JKŚ] Ile średnio klientów ma Pan dziennie?
[Mały książę] Około dwudziestu jeśli pracuję osiem godzin. Jeśli dwanaście – to
około trzydziestu klientów. Tak dziennie wychodzi około 214 zł.
[JKŚ] Czy ma pan stałych klientów?
[Mały książę] Nie, nie mam stałych. Wybieram specjalnie z tłumu. Mam dwa i pół
miliona klientów rocznie i tyle rocznie zarabiam. Tyle osób też liczy to miasto.
Głównie obsługuję inwestorów. Od dziesiątej do czternastej głównie przychodzą
turyści zagraniczni, inwestorzy trochę później – od siedemnastej do dwudziestej
pierwszej. Inwestorzy przychodzą na Stare Miasto na kolację. W sobotę
przychodzi tutaj całe miasto i w niedzielę od dziesiątej do czternastej też. W
niedzielę głównie przychodzą rodziny. Żony nie dbają o mężów, kobieta woli by jej
mąż miał brudne buty. Kobiety wszystko osiągają w życiu do osiemnastego roku
życia, mężczyźni do czterdziestu.
[JKŚ] Czy czyścił pan buty sławnym osobom?

86

[Mały książę] Ależ oczywiście! Był Kalisz, Rosatti, Tomaszewski, ksiądz
Jankowski, Kamieński, Adamek.

Różnorodność klientów, odbiorców – ten fakt podkreślają przedsiębiorcy, czy
przedstawiciele ośrodków kulturalnych Starego Miasta. Jak wynika z ich wypowiedzi
różnorodność ta może stanowić zarówno zaletę tego miejsca, jak również pewną pułapkę,
bo jak ukształtować ofertę produktów, czy usług aby była ona interesująca dla
wszystkich? Zadanie wydaje się niewykonalne, a na pewno jest niezmiernie trudne,
wymagające doświadczenia i intuicji dotyczącej potencjalnych klientów i ich potrzeb. Jak
wynika z relacji wielu badanych, klient to najsilniejsze ogniwo prowadzonego biznesu:
ktoś przypadkowy, zwiedzający Stare Miasto turysta, ale także mieszkaniec Warszawy,
czy jej okolic, przyjaciel, który być może już nie wyobraża sobie aby nie wstąpić i nie
porozmawiać … – Ten „ktoś” jest zawsze ważny i oczekiwany.
Można zauważyć pewną prawidłowość. Badane jednostki, takie jak Aniołowo,
antykwariat, kwiaciarnia, sklep z pamiątkami cieszą się zainteresowaniem osób w
każdym przedziale wiekowym, turystów przede wszystkim, jednak znaczący odsetek
klientów stanowią mieszkańcy Starówki, czy osoby z okolic – i to z nimi przedsiębiorcy
najczęściej nawiązują bardziej zażyłe znajomości. Właściciel Lapidarium zdaje się być w
tym przypadku wyjątkiem potwierdzającym regułę, do grona jego zażyłych znajomych
należą głównie osoby z pierwszych stron gazet.
Każdy badany bacznie obserwuje odwiedzających go klientów, gości, a
dostrzegając lukę w ich strukturze, stara się – za pomocą dostępnej wiedzy i środków –
tak opracować skierowaną do nich ofertę, aby była interesująca i niepowtarzalna.
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Podejście takie wymaga od przedsiębiorców ciągłego poszukiwania, ale także daje im
możliwość samo rozwoju i poczucie spełnienia dzięki kontaktom z innymi.

Czy Starówka jest jak truskawki?

Badania na terenie Starego Miasta przeprowadzałyśmy przez około dziesięć
miesięcy z niewielkimi przerwami, toteż miałyśmy okazję odwiedzić tą lokalizację o
różnych porach roku i przy okazji przeróżnych świąt i uroczystości. Zauważyłyśmy
jedno: najwięcej rozmów odbyłyśmy w sezonie zimowym od stycznia do kwietnia,
bardzo niewielu rozmówców miało czas, aby porozmawiać z nami w weekendy, tuż
przed Bożym Narodzeniem oraz w okolicy Dnia Matki, a także Świąt Wielkanocnych i w
wakacje.
Przechadzając się w takich momentach uliczkami Starówki, zauważałyśmy ogólne
poruszenie i niejaki chaos. Wszyscy coś kupowali, czegoś szukali, rozmawiali, targowali
się. Nikt nie zwracał uwagi na dwie studentki, przechadzające się spacerowym krokiem
wąskimi uliczkami. Mogłyśmy jedynie z daleka poobserwować przedsiębiorców
uwijających się z wykonaniem zleceń i w takich momentach nie było nawet mowy o
oddaniu się spokojnej rozmowie. Podczas wywiadów zapytałyśmy o ten fakt naszych
rozmówców i większość z nich potwierdziła, iż Stare Miasto w Warszawie to miejsce
zdecydowanie sezonowe:

[Diabełek] Bo w niedzielę akurat zawsze jest najwięcej ludzi;
(…) teraz jest jarmark świąteczny, wigilijny, ale z końcem października znikają
ogródki restauracyjne.
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[JW] Czy pani zaobserwowała jakąś sezonowość, czy są miesiące gdzie macie
Państwo większy ruch ?
[Nieprzystępna] No to jest oczywiste, ze względu na turystów, to jest pewna
różnica, no i nawet jakby trudno mówić o jakiś ciekawych obrotach, to
zdecydowanie jest to taki podwójny obrót w pewnych miesiącach takich typowo
turystycznych, szczególnie na przykład sierpień, gdzie jest taka turystyka
europejska, głównie przyjeżdżają Włosi, Hiszpanie.

[Rowerzystka] Jak robi się cieplej, w lato jest więcej ruchu. No i kiedy odbywają
się jakieś koncerty, imprezy to wtedy też więcej osób się pojawia.
(…) Zdecydowanie w lato więcej osób się pojawia, przyjeżdżają turyści, w zimie
natomiast więcej lokalnych mieszkańców tutaj bywa. Głównie to wynika z klimatu
polskiego bo nie mamy słońca codziennie. Jeśli pada, jest deszcz, plucha, to wtedy
nikt nie spaceruje. Nie jesteśmy tutaj pod dachem, więc jeśli ktoś przychodzi to
wtedy jak jest ładna pogoda albo przed świętami, żeby coś kupić dla rodziny.
Także jest sezonowość wyraźna, ewidentnie widać, że te zimowe miesiące są raczej
spokojne.

[Pipi] (…) ja zaczynam grać marzec-kwiecień, a kończę grać … tak mniej więcej
październik, to już są takie ostatnie prześwity. To nie jest regularny zarobek,
trzeba wziąć pod uwagę, że będzie więcej grajków niż jest miejsc, że będzie
nieprzyjemny mieszkaniec, który każe się wynieść. Siadając raz od trzech tygodni
na tym samym miejscu okaże się, że jednak ktoś tu mieszka, więc … różnie bywa.

Jednak nie w każdym z odwiedzonych i zbadanych przez nas miejsc był taki
rozgardiasz w okresie świątecznym. Poruszyłyśmy tą kwestię w rozmowie z
właścicielem tego miejsca, który z jednej strony potwierdza fakt większej ilości osób
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odwiedzających Stare Miasto w porze letniej oraz świątecznej, odnosi się w tej swojej
części wypowiedzi do innych przedsiębiorców działających na tym terenie. Zaprzecza
jednak, jakoby sezonowość ta dotyczyła przedsiębiorstwa, które on prowadzi, ponieważ
sugeruje, iż jego działalność należy do działalności wyższej kategorii i jest raczej
odporna na ruch turystyczny z racji nastawienia na klienta hobbystę, kolekcjonera oraz
konesera sztuk wyższych. Zaobserwowałyśmy, iż nie jest to wyjątek, więcej jest takich
miejsc na Starym Mieście, które nie są przybytkami typowo konsumpcyjnymi, ale raczej
odbiorcą tych produktów jest klient stały, o mocno sprofilowanych zainteresowaniach.
Do tego typu miejsc możemy zaliczyć galerie, sklepy z drogimi meblami antycznymi,
typowe sklepy z rzeczami kolekcjonerskimi oraz drogie pracownie jubilerskie.

[Geniusz] Teraz mniej sezonowy staje się biznes na Starym Mieście, coraz mniej
przynajmniej dla takich biznesów galeryjnych, bardziej ambitnych. Sezonowe
rzeczy to są na pewno dla kawiarni, restauracji, gdzie ten turysta masowy zapełnia
te ogródki i to się zaczyna sezon. Natomiast dla firm, które mają towary bardziej
luksusowe ta sezonowość zanika, ale ja na przykład w pewnym momencie
przeszedłem na takie już bardzo poważne antyki i zacząłem bardzo źle
prosperować, bo to handlarzem takimi „jaguarami” na Starówce nie warto być.
Lepiej mieć też maluchy jakieś do sprzedawania, coś co w statycznym sezonie
spowoduje stały przypływ pieniędzy, bo – jak to się mówi – na tych śmieciach,
mówiąc delikatnie, ma się duży, stały dochód, a na luksusowych rzeczach, no
można nie trafić, można czekać na tego klienta przez rok, nawet więcej z jakąś
rzeczą. Więc dobrze jest mieć, powiedzmy elegancką restaurację i okienko z
bułeczkami z pieczarami, (śmiech), na zewnątrz.

Powyższa wypowiedź skłania do refleksji, na temat dwóch rodzajów działalności
prowadzonych na terenie Starego Miasta w Warszawie, które istnieją obok siebie,
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przenikają się nawzajem nie przeszkadzając sobie, a wręcz się uzupełniając. Z jednej
strony, będą to pamiątki z Polski sprzedawane typowo w sposób masowy odwiedzającym
nasz kraj, oraz działalności, które nadają szykowności i elegancji temu miejscu, jak
chociażby galerie, drogie sklepy jubilerskie. Miejsca te raczej unikają zbytniego
zachęcania tłumów do odwiedzenia. Właściciele raczej wychodzą z założenia, iż jeśli
ktoś naprawdę chce coś u nich kupić, to i tak znajdzie to miejsce. A duża ilość
odwiedzających może tylko przeszkodzić osobie zainteresowanej tematem.

[Geniusz] W pewnym momencie miałem taki moment, taki problem, że … ja
staram się ograniczyć ilość ludzi wchodzących do mojego sklepu, bo tutaj się
zrobiła taka moda na mój sklep, tak w dziewięćdziesiątych latach, że każdy kto
szedł tą ulicą, to musiał wejść do mojego sklepu i tu kółko zrobić. Najczęściej liżąc
loda albo popijając piwo. Więc ja już zacząłem robić takie ograniczenia, że nie
wpuszczałem, tam pisałem bez piwa, bez lodów, bez tego …, a chodziło o to żeby
jednak ograniczyć tych gapiów, bo oni przeszkadzali tym, co naprawdę coś chcieli
kupić.

Miejsca takie mają raczej klientów z polecenia i często bardzo długo muszą czekać na
sprzedaż niektórych przedmiotów. Jednak zawsze znajdą się osoby zainteresowane
danym przedmiotem i pomimo jego wysokiej ceny będą chętne go nabyć. Podczas wizyty
w jednym z takich miejsc do właściciela zadzwoniło dwóch klientów z zapytaniem o
Torę. Mimo wysokiej ceny (135tys złotych) wypytywali dość dokładnie o przedmiot i
wykazywali naprawdę duże zainteresowanie.
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[Geniusz] Na luksusowych rzeczach, no można nie trafić, można czekać na tego
klienta przez rok, nawet więcej z jakąś rzeczą (…). Jak panie słyszały o tej Torze ,
to 130 tys. Kosztuje taki przedmiocik i jest zainteresowanie, prawda.

Bazując na powyżej przytoczonych wypowiedziach oraz naszych obiektywnych
obserwacjach można stwierdzić, iż biznes prowadzony na Starym Mieście dzieli się na
dwa odrębne nurty: jeden nastawiony głównie na przypadkowego klienta turystę i drugi
skierowany do hobbystów.
Pierwszy z nich jest biznesem typowo sezonowym i można porównać go do owoców
truskawek, których najwięcej konsumujemy w czasie wakacji i ewentualnie przy okazji
jakichś świąt możemy sobie pozwolić na ich kupno. Wtedy najpiękniejsze jest to
oczekiwanie, myślenie o tych słodkich owocach, planowanie w jakiej postaci je zjemy:
czy po prostu z cukrem, czy w cieście lub kompocie. Wspominamy wspaniałe uczucie
orzeźwienia po ich zjedzeniu i oczywiście chcemy więcej. Jednak gdybyśmy mieli ich
pod dostatkiem, konsumpcja ta utraciłaby magię i przestałaby być czymś nadzwyczajnym
i wyjątkowym. Dokładnie takim jak klimat Starego Miasta. W taki właśnie sposób nasi
rozmówcy przygotowują się do najbardziej ruchliwych pór w ciągu roku. Przewidują, co
tym razem będzie najczęściej poszukiwane przez klientów i według tego planu robią
zapasy odpowiednich produktów. Za powodzenie decyduje głównie przewidzenie
potrzeb swoich klientów i dostarczenie na czas pożądanych przez nich towarów.
Drugi rodzaj sektora biznesowego na Starym Mieście w Warszawie różni się tym, iż
przedsiębiorcom mniej zależy na reklamie miejsca. Jak wspomniał jeden z naszych
rozmówców, duża ilość osób odwiedzających taką ambitną placówkę może rozpraszać i
stwarzać niepotrzebne poczucie chaosu. Dlatego w takim przypadku niepotrzebna jest
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reklama

miejsca

i

posiadanie

typowych

przedmiotów,

będących

pamiątkami

turystycznymi. Często za cenę spokoju przez większość czasu, miejsce to może być
odwiedzone przez klienta zainteresowanego jakąś wąską dziedziną. I jeśli uda mu się
znaleźć w takim miejscu przedmioty, których poszukiwał, jest to zapowiedź, iż zwiąże
się on z tym miejscem na stałe oraz poleci je innym. Wysokie ceny, brak typowej
masowości w asortymencie i niechęć do zbytniej reklamy powodują, iż miejsca takie są
elitarnymi perełkami. Właściciele dbają o jakość produktu i wysoki poziom wiedzy
pracowników na temat przedmiotów, które sprzedają. Powoduje to, iż klient czuje się
zauważony i wysłuchany, ponieważ nabędzie właśnie to czego szukał lub czego
potrzebował.
Obecność dwóch skrajnie różnych sektorów biznesów na Starym Mieście w
Warszawie pokazuje jak bardzo klimat naszej Starówki jest bogaty i zróżnicowany i
nastawiony na totalnie różnych odbiorców, którzy spotykają się w tym właśnie miejscu
ale ich przybyciu towarzyszy totalnie inny cel i emocje. Jest to absolutnie wspaniałe a
jednocześnie

niejako

zawoalowane,

ukryte,

dostępne

dopiero

po

głębszym

zastanowieniu. Obie te rodzaje działalności różnią się wszystkim od rodzaju oferowanego
produktu, poprzez klientów, na sezonowości kończąc. Łączy je jeden drobny element –
lokalizacja która niepozornie ma ogromną siłę jednoczenia obecnych tutaj, aby tworząc
całość stanowili atmosferę tego wspaniałego miejsca jakim jest Stare Miasto w
Warszawie.
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Stare Miasto widziane oczami przedsiębiorców działających w tej
lokalizacji – codzienne zmagania

Przeprowadzając wywiady z przedsiębiorcami których biznes znajduje się na
Starym Mieście w Warszawie odniosłyśmy wrażenie, iż większość naszych rozmówców
jest nieco rozczarowana sytuacją, w której się znajduje. Całkiem inaczej wyobrażano
sobie działalność tutaj (przede wszystkim spodziewano się nie lada zarobków) oraz nie
przypuszczano, iż aż tak dużo przeciwności stanie na drodze osoby, która zechciałaby
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Starówki.
Na podstawie wypowiedzi naszych rozmówców postaramy się pokazać, jak oni widzą
Stare Miasto w Warszawie: co jest na plus, czego brakuje i z jakimi problemami borykają
się na co dzień badani przez nas przedsiębiorcy.

[Kobieciarz] Ja oprowadzam wycieczki po Starówce w Krakowie i Warszawie,
więc mam porównanie. W Krakowie jest więcej turystów niż w Warszawie i od
strony ekonomicznej jest zdecydowanie bardziej uzależniony od turystów, niż
Warszawa. Bardziej cierpi na kryzysie, bo Warszawa tak tego nie odczuła. (…)
Stare Miasto w Warszawie jest to raczej takie miejsce odpowiednie na spacer i
rozrywkę, a w innych miastach, jak na przykład w Krakowie wszystko praktycznie
dzieje się na Starym Mieście. W Warszawie też Stare Miasto nie jest centrum
biznesowym, raczej miejscem relaksu i dlatego w weekendy więcej się dzieje. Ma
na to wpływ po pierwsze położenie Starówki Warszawskiej, która jest bardziej na
północ od centrum i od śródmieścia. Tam specjalnie trzeba się wybrać. Czyli
położenie geograficzne ma znaczenie. Po drugie jest ona dość mała, w Krakowie
nawet rynek jest o wiele większy. W czasie budowy Warszawa nie była stolicą,
więc o tym nie myślano, a potem nie dało się tego zmienić.

94

[Rowerzystka] Tutaj jest centrum Starego Miasta, a Warszawska Starówka jest w
miarę uporządkowana. Nie jest to jednak miejsce gdzie codziennie są tłumy, bo
wiadomo że biznesowe życie odbywa się gdzieś indziej, na innych ulicach. Więc
tutaj to jest raczej miejsce spacerowe i takie do zwiedzania. Troszkę rozrywkowe,
ale tutaj tych restauracji nie ma za dużo. Także z jednej strony jest
najprzyjemniejszym miejscem w Warszawie, a z drugiej nie łączy wielu funkcji jak
np. w Krakowie, gdzie ludzie mieszkają, żyją, pracują i wszystko się odbywa w
jednym miejscu. U nas jest to raczej rozdzielone, centrum biznesowe w jednym
miejscu a restauracje i pamiątki w drugim .(…) Uważam, że Starówka jest idealna
na spacer, gdyż bardzo romantyczna, taka spokojna. Każdy kto tu przychodzi się
uspokaja. Jak ktoś chce zażyć trochę słońca to i tak przyjdzie tutaj na spacer.

[Zadbana babka] Jest tutaj mnóstwo ludzi, pary, które chodzą na romantyczne
kolacje, spacery, zresztą tak samo jak ja tutaj chodziłam do Jazz Bistro.

[Geniusz] Stare Miasto to jest takie okno na świat, ja tu poznałem wspaniałe
różne postacie, poczynając od Ceauşescu, Jacqueline Kennedy, szejka Kataru,
Króla Szwecji i innych artystów wielkich, których poznałem, nie tylko byli tutaj,
ale rozmawiałem z nimi, pisali do mnie listy. Takich ludzi bym nie spotkał w
centrum handlowym. To jest na pewno bardzo ważne, że to jest takie miejsce, że
każdy kto przyjedzie do Polski to tu na Ciebie trafi. Dlatego tu powinny być
biznesy na poziomie , to jest taka wizytówka. No, ale niestety tak nie jest. Stare
Miasto jest świadomie doprowadzane do takiej nędzy żeby wreszcie powiedzieć .. i
ktoś tupnie nogą i powie „wszystkich wywalamy bo nie dajecie sobie tu rady”! Ja
tak myślę, że taki będzie koniec tej sprawy. Przyjdzie jakiś prezydent miasta nowy i
powie, co ta starówka takie dziadostwo zapyziałe – wszystkich won! Wyrzucimy i
tu zrobimy same punkty informacji turystycznej. Takie ładne, białe. No, tak może
być.

[Kapelusznik] Widzicie panie, urzędnicy teraz bardziej narzucają klimat
biznesowy temu miejscu, najważniejsze są miejsca, gdzie można napić się piwa,
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Starówka traci wymiar kulturowy. Wiecie panie, plastycy różnie podchodzą do
twórczości. Moje motto jest takie: ”trzeba lubić to, co daje chleb”.
[Kapelusznik] (…) działam indywidualnie, na swój własny rachunek. Największy
problem stanowią urzędnicy, którzy narzucają ramy tej działalności. Dzierżawię
teren, inaczej nie mógłbym tutaj siedzieć i rysować. Mam więc zagwarantowane
miejsce na prowadzenie działalności artystycznej.

Wielokrotnie w ocenach Starego Miasta przeważały negatywne uczucia
skierowane nie tylko w stronę władz, ale także innych przedsiębiorców, ludzi którzy
działają na Starym Mieście i tworzą jego klimat. Ponieważ prowadzone są tutaj
najróżniejsze działalności, skierowane do zróżnicowanych grup klientów, sposób
działania przedsiębiorców także nie jest taki sam. Jedni uważają że biznes tutaj powinien
być ekskluzywny i na bardzo wysokim poziomie, inni zaś raczej nastawieni są na klienta
turystę, który raczej jednorazowo dokona u nich zakupu. Obie grupy, z racji odmiennych
zdań, dość negatywnie siebie nawzajem oceniają. Geniusz, zwolennik wielkiej sztuki
uważa, iż niektórzy przedsiębiorcy chcą jedynie jednorazowo zarobić, nie zależy im na
godnym reprezentowaniu Starówki, czy zdobyciu stałych klientów. Z tego powodu nie
przykładają zbyt wielkiej wagi do zachwycania poziomem usług czy wystrojem swojego
lokalu. Szczególnie odnosi swoje wypowiedzi do właścicieli wszelkiego rodzaju
punktów gastronomicznych.

[Geniusz] Stare Miasto powinno być dla małych firm, w których ludzie się w jakiś
sposób realizują, mniej lub bardziej artystycznie, są małe lokale, nie można tutaj
rozwinąć skrzydeł jeżeli chodzi o powierzchnię. W związku z tym, takie pracownie
i nawet sklep może być pewnego rodzaju biznesem artystycznym, prawda ? Czyli
właściciel daje mu swoje piętno, jakiś wspaniały wygląd, ciekawą dekorację i
wspaniały wybór towarów, to sklep staje się pewnego rodzaju dziełem sztuki i to
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jest właśnie sens takiego biznesu w takim właśnie miejscu . Oczywiście tutaj,
przede wszystkim przyciągnęło to miejsce tym, że tutaj byli turyści, a do niedawna
byli to jedyni klienci. Pamiętajcie, że jeszcze niedawno to nikogo nie było stać na
kupowanie w naszych sklepach, tzw. krajowych klientów. Myśmy tu żyli z turystów,
wyłącznie i to zagranicznych. Mówiło się,

how much-e idą, (śmiech). To

oczywiście jest też bardzo złe dla ludzi bez charakteru. Tego typu turystyczny
biznes jest demoralizujący: co nie zrobię, to zjedzą lub kupią i pójdą, nie? I nie
wrócą. Mniej lub bardziej oszukani. Ja tutaj nie jadłem, w tej części Starego
Miasta, od dwudziestu lat nic nie zjadłem. Bo się nie da. Byle jaka knajpa, buła z
pieczarami przez 40 lat, no ale żyją z tego, nie? Ha, ha, ha! Albo najbrzydszy bar
mleczny na świecie, ale żyją z tego. Takie paradoksy właśnie Stare Miasto rodzi
przez ten demoralizujący turystyczny charakter, ale już to się zmienia powoli. Ten
turysta już nie jest milionerem, tym bogatym how much-em, tylko jest jednym z nas
i nie kupują wcale najwięcej, bo jest u nas drogo.

Rys. 9. „Bułka z pieczarkami” jako uosobienie złej kondycji staromiejskiej gastronomii
Autor: Joanna Wawer, Joanna Kozak- Śmieciuch
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Nasi rozmówcy poruszali także kwestię niezalegalizowanych działalności na
Starym Mieście, typu ulicznych sprzedawców lub grajków. Uważają, że takie osoby
przeszkadzają turystom i mieszkańcom, a miasto sobie z nimi nie radzi.

[Kobieciarz] U nas w Warszawie też to wszystko jest niedopilnowane, jacyś ludzie
rozkładają rzeczy i handlują na chodniku, a Straż Miejska nie może dać sobie z
nimi rady. Przyznawane są jedynie jakieś symboliczne mandaty i wciąż jest
bałagan.

[Diabełek] To takie nachalne, jak ktoś wystawia kapelusz, grajkowie siadają tutaj
i grają. Jak Panie widzą, tutaj są ulice wąskie, mieszkają ludzie i jak ustawi się
taka kapela, głośno gra, dźwięki odbijają się od tych murów, w tej chwili jest zima,
okna są zamknięte, ale latem okna są otwarte i mieszkańcy czasem nie wytrzymują
hałasu, zwłaszcza, że to nie są takie kapele, które grają różny repertuar, tylko
mają swoje 3-4-5 utworów opanowanych i powtarzają. Mieszkańcy prosili, żeby
oni przeszli gdzieś indziej, ale jak nie przeszli, no to co zrobić? Wylewali wiadro
wody im na głowy, (śmiech). Takie się zdarzały historie. Zresztą, na górze ktoś
napisał: nie karmić wyjców. Chyba do dnia dzisiejszego jest taki napis.
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Rys.10. Apel o nie wspomaganie ulicznych artystów, ulica Nowomiejska
Autor: Joanna Wawer, Joanna Kozak-Śmieciuch

Z drugiej strony, Stare Miasto jest postrzegane przez wielu ludzi jako enklawa
artystów i tzw. wolnych strzelców, którzy – poprzez uzewnętrznianie swoich talentów
tanecznych czy wokalnych – tak naprawdę tworzą klimat tego miejsca. Jak twierdzą sami
„wyjce” – często nie mają tu łatwego życia.

[Pipi] Dla mnie osobiście, gdybym ja mieszkała na Starym Mieście,
jakiegokolwiek miasta, nieważne czy Warszawy, czy polskiego, czy nie polskiego,
to mieszkając tak naprawdę w centrum życia kulturalnego i wiedząc, że jest to
miejsce takie a nie inne, mieszkając w kamienicy na przykład, tak jak tutaj, ludzie
powinni liczyć się z tym, kurczę, hałas mają cały czas tak naprawdę, całą dobę 24
na 7 tutaj chodzą ludzie. Ja miałam przyjaciółkę, która mieszkała tutaj przy
Franciszkańskiej, to jest naprawdę za Starówką, za Rynkiem Nowego Miasta i ona
tak samo, 24 na 7 miała hałas. Rozumiem, że ludzie, którzy zganiają grajków, nie
podoba im się nasz wygląd, natomiast co innego jest zwrócić uwagę i grzecznie,
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naprawdę grzecznie – bo my nie robimy nikomu krzywdy, chcemy zarobić, chcemy
przeżyć – powiedzieć przepraszam, czy mógłbyś tu nie grać bo mi się to nie
podoba, nie mam ochoty tego słuchać, a co innego jest wzywać bez ostrzeżenia
straż miejską, tak. Straż miejska od razu nas nie spisuje i często wykazuje się tu
większym zrozumieniem niż niejeden mieszkaniec. Mi się zdarzyło kiedyś, grałam
na Freta, tam, trochę dalej, i grałam tam naprawdę przez dwa tygodnie, po czym
przyszłam któregoś dnia po południu, usiadłam, zaczęłam śpiewać i nagle z okna
zaczęła krzyczeć na mnie jakaś pani, że jak ja mogę i tak dalej, jak się jej
zapytałam, czy nie przeszkadzało jej to przez dwa tygodnie, powiedziała, że nie
słyszała! Więc naprawdę sytuacje bywają absurdalne i czasami śmieszne,
aczkolwiek na dłuższą metę jest to dość irytujące, bo jak się chodzi godzinę i szuka
miejsca to potem tak się trochę odechciewa grać i w ogóle brakuje weny.
[JKŚ] A powiedz, osoby które grają, śpiewają na Starym Mieście, czy tworzycie
jakąś wspólnotę, czy każdy jest po prostu takim wolnym ptakiem?
[Pipi] Teraz już niestety nie ma czegoś takiego, że jest wspólnota, nie wszyscy są
dla wszystkich mili. A poza tym strasznie się namnożyło grajków ulicznych. Ja
mam takie wrażenie, że od kiedy Gienek Loska przyszedł do telewizji, bo wcześniej
nie mieliśmy w ogóle takich programów, jakby nie fajne jest to, że o ludziach
takich jak ja, którzy grają w dobrej intencji, psują dobre zdanie ludzie, którzy
zbierają na tanie wino i na fajki. Szanuję takich ludzi, bo oni też chcą jakby
zarobić na to czego potrzeba, ale nie muszą robić przypału na całą ulicę i potem
wychodzą nie miłe rzeczy. Czasami ludzie oskarżają mnie, że zbieram na narkotyki
albo na alkohol, więc to różnie bywa, poza tym teraz, tak jak w zeszłym roku,
miałam takie miejsce przy Muzeum Historii, tam przy placu i w tym roku też tam
grałam, po czym któregoś dnia ni stąd ni zowąd przyszedł jakiś pan i zaczął do
mnie wyklinać, że mam stąd odejść, bo zaraz przyjdzie tu jego dziecko i że on
siedzi już tu od trzech tygodni, a wszyscy ludzie dookoła, czyli pan z Irish Pub’u, z
którym się znamy, bo w przerwach razem idziemy czasami na kawę, czy herbatę,
czy pani od gofrów, po prostu wszyscy zrobili takie wielki oczy! Stwierdziłam, że z
głupszymi się kłócić nie będę i poszłam. I od tamtej pory grywam albo tutaj
(rozmawiamy przy Barbakanie na ulicy Podwale – przyp.aut. JW), albo na Freta.
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Rys. 11. Tablica informująca o zakazie gry na instrumentach, ulica Świętojańska
Autor: Joanna Wawer, Joanna Kozak-Śmieciuch
Chyba największą bolączką wszystkich przedsiębiorców są lokale, których miasto
nie chce odsprzedać. Przedsiębiorcy prowadzą swój biznes, często od wielu lat w tym
samym miejscu, ale większość z nich wynajmuje lokal, nie mając szans na wykupienie
go. Skarżono się także na niesprawiedliwość, ponieważ był krótki czas kiedy można było
wykupić te lokale, ale wiedzieli o tym fakcie tylko nieliczni. Temat ten poruszany był w
wielu

wypowiedziach

i

nierzadko

wypowiedziom

tym

towarzyszyło

uczucie

rozdrażnienia i bezsilności wobec tej sytuacji.

[Geniusz] Ja mam bardzo złą opinię o tym co się tu dzieje na Starówce. Wstydzę
się za tą Starówkę. Ona jest w opłakanym stanie poza kilkoma firmami, które na
poziomie działają, a cała reszta to jest taka bida. Ale to są błędy, które popełniono
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na początku kapitalizmu w Polsce, że uwłaszczono ajentów. Ludzi, którzy
prowadzili sklepiki dla różnych Społem-ów i innych firm. I tych ajentów
uwłaszczono i zostali właścicielami biznesów. A to nie byli ludzie, którzy robią to
co robią z powołania. To byli ludzie, których los cisnął do prywatnej
przedsiębiorczości, prawda? Część się znalazła w tym, a część kompletnie nie. I
później ta cała reszta czekała jak zmiłowania bożego kiedy ich uwłaszczą tymi
lokalami. I co się nie stało. I dalej lokale są państwowe, a ci ludzie zgorzkniali,
niezadowoleni – wegetują. A ja mam w nosie, bo ja to co robię, robię z
powołaniem, bo ja gdzie się znajdę to sobie dam radę, prawda ? Ja nie czekam tu
jak zmiłowania, że mi wreszcie ten lokal sprzedadzą, a ja go opylę za milion. To
jest główne cierpienie całego Starego Miasta, że ludzie nie mogli kupić swoich
lokali, na co czekali. Każdy myślał, że to jego emerytura. A to się okazało, że tylko
paru cwaniaków wykupiło, bo wiedzieli kiedy, bo tam były takie dwa tygodnie, że
można było coś kupić, ale wiedzieli tylko nieliczni, a cała reszta nie wiedziała o
tym i nie wykupiła. I te wszystkie lokale są gminne, czyli w każdej chwili jakiś
urzędnik może mnie kopnąć w tyłek. Większość ludzi przeżywa ogromny stres
związany z tym, większość ludzi. Tutaj pomarli ze zgryzoty niektórzy, bo wiedzieli,
że jedyne dobro jakie posiadają, to jest dobra lokalizacja na Starym Mieście i jak
to stracą to są nikim, bo właściwie mogą iść żebrać. Ja mam parę nieruchomości,
które wynajmuję. Więc to jest pewnego rodzaju pociecha. Ale nie wszyscy się
urządzili dobrze i ci ludzie żyją w potwornym stresie. Walka idzie o lokale, o to
żeby wykupić, a gmina nie, bo nie sprzedadzą kury co znosi złote jaja, prawda ?
My tu płacimy wygórowane czynsze, więc gmina nie chce sprzedać, prawda. A
druga sprawa jest taka, że tu są cały czas te własnościowe przechery, ale to już
jest druga sprawa. Jak by chcieli to by sprzedali, ale nie chcą, bo uważają, że te
zabytkowe rejony, to lepiej jak będą państwowe. Bzdura, bo od kiedy to miasto
zajmuje się wynajmowaniem lokali. Miasto powinno budować drogi, a nie
wynajmować sklepiki, (śmiech). Ale to nie jedyna bzdura w jakiej żyjemy i zawsze
żyliśmy i nie ma co się tym przejmować. Ja w każdym razie już się przestałem
przejmować

102

[Nieprzystępna] Tu w ogóle wszystko jest nieuregulowane w tym sensie, że część
lokali jest wykupionych, część nie, więc jest tu trochę konstytucyjna nierówność,
bo dlaczego jedni mogli a drudzy nie, bo kolejne władze zmieniały się i stopowano.
Właściwie oni nie mają interesu w tym, żeby nam sprzedać te lokale. Jeżeli byliby
dalekowzroczni, to mieliby interes, bo wtedy ja w swój interes mogę zaciągnąć
kredyt, zainwestować, bo się nie boję, że jutro powie mi gmina „teraz będzie pani
200% więcej płacić”, takie przypadki były tutaj, nawet i 400% więcej. Doraźnie
potrzebują pieniędzy, czyli podnoszenie czynszów, jest dociśnięciem tych tutaj
podmiotów, ale wszystko się zmienia. Mogą być tu oczywiście same banki,
sieciowe perfumerie, które są w stanie zapłacić takie wielkie czynsze, ale
mieszkańcy chyba też nie są zadowoleni z tego. Myślę, że nic się nie robi dla
Starego Miasta w Warszawie, nie wiele.
[Honorata] Bo zupełnie inaczej ta Starówka by wyglądała, gdyby oni nam
pozwolili wykupić te lokale, dlatego że my byśmy wówczas robili sami fasady i nie
byłoby tego syfu jaki jest. Poza tym, każdy jak ma coś swojego, to o to dba. Jak
mieszkanie własnościowe. A takie wynajmowane to leje się na to i nic się nie
inwestuje.

[Nieprzystępna] Tak, panie widzą jak tutaj wyglądają elewacje, co tu się dzieje.
[Geniusz] –To wnętrze jest w pewien sposób zdeterminowane przez lokalizację,
przez to, że jest nie moje jest niedoinwestowane, nieurządzone. Od 20lat nic nie
warto zrobić, bo by zaraz czynsz podnieśli albo coś, prawda. Więc większość tych
lokali wegetuje bez jakiegoś konkretnego odnowienia, bo ludzie nie chcą w cudze
mury pchać marmury.

W powyższej wypowiedzi pani Honorata i Geniusz zwrócili uwagę na poważny problem,
o którym mówiło bardzo wielu naszych rozmówców. Ponieważ lokale nie należą do
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przedsiębiorców, a są jedynie wynajmowane od miasta, przedsiębiorcy nie czują
odpowiedzialności dbania o wygląd tego lokalu. Nie mają pewności, jak długo jeszcze
będą mogli przebywać tutaj ze swoim biznesem, dlatego nie inwestują w lokal.
Nieuregulowana kwestia zwrotu kosztów za remont oraz niepewność co do utrzymania
wysokości czynszów sprawiają, iż przedsiębiorcy nie chcą ryzykować odrestaurowania
lokalu. Ciężko się dziwić takiej postawie, ponieważ chyba nikt, nie mając pewnej
przyszłości co do danego miejsca, nie remontowałby nie swojej nieruchomości. Taka
odrestaurowana przestrzeń jest zawsze dużo więcej warta i nagle może się okazać, iż
przedsiębiorca „strzelił sobie w kolano” robiąc remont w lokalu który wynajmuje,
ponieważ nagle jego czynsz może drastycznie wzrosnąć. Dlatego wszyscy czekają raczej
na możliwość wykupu lokalu, niż raczej na możliwość wyremontowania go. Trwa to już
wiele lat, a mury i instalacje niszczeją. Aż strach pomyśleć do czego może doprowadzić
taka bierna postawa i unikanie tego tematu przez miasto.
Przedsiębiorcy próbują w miarę swych możliwości, upiększyć i wyróżnić swój
lokal z zewnątrz. Wystawiają stoliczki, witryny. Jest to też swego rodzaju reklama
miejsca, jakiś śladowy znak

dla przechodzącego turysty, co w danym lokalu się

znajduje. Kiedy po raz pierwszy przeszłyśmy się z koleżanką po ulicy Piwnej poszukując
przedsiębiorcy, z którym mogłybyśmy przeprowadzić wywiad, nie zauważyłyśmy, że jest
na tej ulicy jakaś kwiaciarnia, czy sklep z pamiątkami. Zauważyłyśmy to dopiero po
kilku wizytach na tej ulicy i zaskoczone byłyśmy skromnością szyldów, czy wystaw na
zewnątrz lokalu, które od razu wskazałyby jaka działalność się tutaj mieści. Zapytałyśmy
naszych rozmówców o ten fakt braku tzw. „znaków rozpoznawczych”. Odpowiedzi
jednak były nieco zaskakujące, ponieważ okazało się, iż przedsiębiorcy chcieliby takie
witryny umieszczać na zewnątrz lokali, w których się mieszczą. Problemem tutaj jest
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niechęć zarządców Starego Miasta do tego typu działań. Jedna z osób przez nas badanych
przyznała, iż stara się o uzyskanie zezwolenia na szyld na zewnątrz, wiąże się to jednak z
ogromnymi kosztami na projekt graficzny i z biurokracją. Po złożeniu wszystkich
potrzebnych dokumentów czeka już jakiś czas na rozpatrzenie swej prośby.

Rys. 12. „Smutna” ulica Piwna
Autor: Joanna Wawer, Joanna Kozak-Śmieciuch

[Honorata] Czujemy się tak jakby tutaj był nad nami jakiś bat i nie możemy nic
kompletnie zrobić. Bo nawet jak chciałam witryny ładne zrobić to przyszła jakaś
dziewucha z Konserwacji Zabytków i kazała mi to wszystko przemalować na szaro,
bo nie pasuje do Starówki. To ja się pytam, co pasuje do Starówki? Oni chcą
zrobić projekt, żeby przedsiębiorcy im zapłacili i nieważne, czy mi się podoba ten
projekt, czy nie. Zabijają wszelką inwencję. Bo każdy chce zarobić kasę i ich nie
obchodzi nic. Tu w spożywczym nie pozwolili wywiesić facetowi reklamy CocaColi. No niczego nie dają zrobić. Dramat. Każą reklamy pozdejmować, a przecież
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byłoby kolorowo i bardziej te sklepiki rzucałyby się w oczy jakoś. Nikt nas nie
wspiera, nikt nam nie poda ręki.

[Zadbana babka] Teraz nic nie można, nie można wyjść, nawet z takim stołem jest
problem bo trzeba mieć zezwolenia, a to wszystko kosztuje, jakieś projekty
graficzne. Te „potykacze” i drewniane stoliczki z kwiatkami też ich drażnią,
aczkolwiek to też jest jakaś reklama, bo za szyldy trzeba płacić też. Więc nie ma
zupełnie pomocy od miasta. Na wszystko trzeba mieć zezwolenie, a wcześniej
projekt graficzny. Mnóstwo zezwoleń do jednej rzeczy, które się łączą z
niesamowitymi kosztami! Około pięciu tysięcy ! Ja obecnie czekam na wydanie
zezwolenia, aczkolwiek mogę go nawet nie uzyskać, to jest wszystko taką drogą
papierową, bez kontaktu z kimś, papiery przechodzą i albo tak albo nie. (…) To
jest dość ograniczające bo gdy ktoś przechodzi to nie zauważy, że tu jest
kwiaciarnia. A jak stoi jakiś piękny kwiat na zewnątrz, to jest to przyciągające i
nawet wzbogaca walory estetyczne tej ulicy. Jak to jest jakieś kolorowe,
nieestetyczne to ja się z tym zgadzam, ale jak coś jest wpisane w ten styl …styl
wszystko się sypie tak naprawdę … , mówią, że wszystko ma być zaaranżowane w
stylu starówkowym – to wtedy można walczyć. Na zrobienie szyby ponoć jest rok
czasu, to też jest paranoja i za to też się płaci. Mogli by chociaż te opłaty znieść.
Jeśli chodzi o szyld czy o stół, najpierw trzeba iść do wspólnoty, wspólnota musi
wyrazić zgodę, a później idzie się do konserwatora. Więc ta droga jest bardzo
długa i skomplikowana. Miasto w niczym nie pomaga.
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Rys. 13. Zły stan elewacji kamieniczek, ulica Piwna
Autor: Joanna Wawer, Joanna Kozak-Śmieciuch
Kolejną niedogodnością, o jakiej wspominali nasi rozmówcy, jest brak
dostatecznej liczby miejsc parkingowych w okolicach Starego Miasta. Jest to uciążliwe o
tyle, iż po pierwsze klienci nie mogą dojechać, a także sami przedsiębiorcy mają problem
z zaparkowaniem swojego samochodu. Dla niektórych z nich samochód jest częścią
wykonywania pracy (np. w przypadku kwiaciarni) i brak parkingu w okolicy miejsca
pracy bardzo komplikuje sprawę świadczenia usług klientom.
Przechodząc kiedyś z koleżanką obok sklepu spożywczego na ul. Piwnej byłyśmy
świadkami dość nieprzyjemnego spotkania Straży Miejskiej z dostawcą napojów do
sklepu, który przywiózł towar i zaparkował tuż przy wejściu do tego sklepu. Na całej
ulicy jest zakaz parkowania, ale trudno się dziwić kierowcy który musiał wnieść ciężkie
napoje, iż chciał zaparkować jak najbliżej.
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[Zadbana babka] To miejsce nie jest najlepsze ze względu na dojazd, na brak
parkingu dla właścicieli również, za parking trzeba bardzo dużo płacić za cały
dzień. (…) Mam akcję z pocztą kwiatową, że między 13 a 15 ja jestem
odpowiedzialna żeby wykonać bukiet, dostarczyć kwiaty i żeby wszystko było ok.
Muszę prosić męża albo znajomych o pomoc, czasami jest transport taxi bo ja
tutaj raczej nie przyjeżdżam samochodem. Gdybym przyjechała musiałabym
zaparkować daleko stąd.
W przypadkach, gdy organizowane są jakieś imprezy masowe na Starówce, klienci
którzy przyjeżdżają autem nie mogą liczyć na dużą dostępność miejsc parkingowych.
Tym samym mogą zniechęcać się do tego, aby w takich imprezach uczestniczyć. Niestety
osobiście przekonałam się o tym, jak trudno jest zaparkować w okolicy Starówki: kiedyś
w pierwszych dniach sierpnia, w okresie w którym pielgrzymki wyruszały z Warszawy
na Jasną Górę, przyjechałam na Stare Miasto na umówiony wywiad. Niestety cała ulica
Długa była zastawiona autami które zabierały bagaże pielgrzymów. Nie widząc szans na
pozostawienie samochodu postanowiłam zawrócić i pech chciał, że wjechałam w
pierwszą ulicę, która gdzieś pomiędzy liśćmi drzew miała ukryty zakaz wjazdu. Już po
kilku chwilach zjawili się funkcjonariusze Straży Miejskiej, aby odbyć ze mną
pogawędkę…

[Nieprzystępna] Tak jak panie pewnie słyszały, że tu nie ma parkingu. Jeżeli
przyjeżdżają w sobotę, w niedzielę, ostatnio na 200 tys. skasowano turystów tutaj !
No bo każdy staje gdzie może, a straż miejska tylko na to czeka, są wszędzie wtedy.
Niedziela – mają chyba jakieś podwójne, potrójne patrole, co drugi samochód to
stoją i spisują. Jak ja wychodzę to widzę, ja już daleko zostawiam samochód, żeby
się nie narażać. To też jest dodatkowa sprawa, jeżeli tu zrobiono fontannę,
mieszkańcy są niezadowoleni, ale to nie o to chodzi, niektórym się pewnie podoba.
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Jeżeli nie ma miejsc parkingowych, to tak samo my tracimy klientów. Bo jeżeli są
jakieś imprezy i chciałoby więcej ludzi przyjechać, coś tu się działo niedawno,
jakieś święto, ja sama nie mogłam tutaj dojechać bo było zamknięte, aż przy Parku
Saskim, nie wpuszczano tu już nikogo na teren. Zwyczajnie ktoś powinien o tym
pomyśleć, żeby zrobić pod skarpą podziemne parkingi. Jeżeli tego nie ma to my
siłą rzeczy, oni chcą od nas podatki, a my tracimy klienta, no bo klient nie może do
nas dojechać zwyczajnie.
[Diabełek] Tak samo jak z arkadami Kubickiego, są od czasu do czasu
przeprowadzane jakieś imprezy i władze miasta, organizatorzy zachęcają by
korzystać z tych imprez, no ale gdzie tam się można zatrzymać? Jak dotrzeć ?
Generalnie brakuje parkingów, może podziemne parkingi by miasto wybudowało.
Ważnym aspektem, często podkreślanym przez przedsiębiorców w rozmowach, są
stale rosnące koszty prowadzenia działalności na terenie Starego Miasta. Pojawił się
temat wysokich, stale rosnących czynszów, a także spadającej liczby klientów, głównie
zagranicznych. Jako powód wzrostu czynszów podawana była chęć władz miasta do
szukania oszczędności. Natomiast wśród powodów spadku ilości osób odwiedzających
Stare Miasto pojawiły się: wzrost siły nabywczej złotówki, a tym samym spadek wartości
innych walut względem naszej waluty, przez co towary stały się drogie dla turystów.
Kolejnym powodem wymienianym jest światowy kryzys i zmiana upodobań i
nastawienia klientów do zakupów dóbr z górnej półki, które coraz częściej zastępuje się
tańszymi.

[Nieprzystępna] Koszty działalności rosną gigantycznie. Czynsze, płacenie za,
chociaż to nie jest nasze, podatek gruntowy, ciągle jest coś. Miasto ciągle szuka,
nie tylko miasto, ale w ogóle państwo szuka jakiś różnych możliwości zdobycia
pieniędzy. Na początku naszej działalności, można było powiedzieć, że głównie
można było się zajmować książkami, bardzo wiele zależało od naszej
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operatywności, w tej chwili koszty nas naprawdę dogniatają. Tak jak mówiłam,
bardziej to już jest hobby niż praca.
[Diabełek] Turystów jest mniej niż kilka lat temu. Myślę, że jest tu kilka przyczyn,
między innymi, pomijając kwestię obecnego kryzysu, który wpływa na cały ruch
turystyczny w Europie, jeszcze w czasach komunizmu, dla wielu ludzi z zachodu
było ciekawe, jak tutaj komunizm wygląda, jak te białe niedźwiedzie tutaj po
ulicach spacerują, (śmiech). I ten przelicznik, o którym mówiliśmy był bardzo
korzystny. Jeżeli ktoś poszedł na obiad do Bazyliszka to zapłacił parę dolarów i się
dobrze najadł. W tej chwili już tak nie jest.
[Kobieciarz] Obroty na Starym Mieście wciąż spadają, w zeszłym roku obroty
stanowiły połowę obrotów z roku 2005. W czasie kryzysu najbardziej dostają
ludzie, którzy sprzedają rzeczy tzw. zbytku, a pamiątki takimi rzeczami są. Kupuje
się je dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb. I już w 2006 już odczuliśmy
ten kryzys, ponieważ wtedy sprzedaż zatrzymała się i zaczęła spadać aż do dzisiaj.

[Zadbana babka] Nie, nie narzekam. Są takie niuanse, jest na przykład spóźnienie
w opłatach, w jednym czynszu, jak dwa to oczywiście są naliczane odsetki, gdzie
leżą nasze kaucje na przykład, które płaciliśmy na początku. Z kaucji mogą sobie
pobierać, a są cały czas pobierane jakieś odsetki niemałe. Czyli nie ma żadnej
inicjatywy, nie zależy im, żeby było tu tak klimatycznie, artystycznie bardziej.

Pomne na te wszystkie zgłaszane problemy i przeciwności jakie los stawia na
drodze przedsiębiorców Starego Miasta, zapytałyśmy naszych rozmówców, czy w jakiś
sposób stowarzyszają się ze sobą, aby w ten sposób łączyć się w bólu i razem działać
celem poprawienia swojej sytuacji. Większość badanych osób już jest lub zamierza stać
się w najbliższym czasie członkiem największego stowarzyszenia działającego na terenie
Starego Miasta, jest to Stowarzyszenie Kupców Traktu Królewskiego i Starego Miasta w

110

Warszawie. Większość osób widzi rolę Stowarzyszenia jako instytucji, która jest stroną
w rozmowach z władzami na tematy dotyczące czynszów lub wykupu lokali.

[Kobieciarz] Stworzono jakieś Stowarzyszenie Kupców Traktu Królewskiego, aby
walczyć z miastem, które albo chce podnosić czynsze, albo wygnać tych kupców w
inne miejsce Warszawy.

[Honorata] To stowarzyszenie jest praktycznie po to, żeby walczyć z miastem, żeby
tych czynszów nie podwyższali i żeby nas nie wyrzucali stąd i żeby można było
wykupić te lokale. W zasadzie to jest jedyna potrzeba, aby ono istniało. To jest
ważne, bo ja też jestem wkurzona, że człowiek się stara, całe swoje życie,
pieniądze, pasję tutaj wsadza, a oni mówią ze nie zapłaci Pani czynszu 3 miesiące
to poszła! I to jest straszne.

Spotkałyśmy się jednak z przeciwnikiem stowarzyszania się z innymi
przedsiębiorcami działającymi w okolicy. Wytłumaczeniem były krzywdy doznane w
dawnych czasach od organizacji takiego rodzaju. Odniosłyśmy jednak wrażenie (na
podstawie całego wywiadu z poniższym rozmówcą), iż raczej jest to niechęć do
utożsamiania się z innymi, przedsiębiorcami Starówki, działania niezależnego i brak
potrzeby do integrowania się z innymi.

[JW] To mam takie pytanie – czy w jakikolwiek sposób stowarzyszacie się
Państwo z innymi artystami działającymi na Starym Mieście?
[Geniusz] Absolutnie, ja byłem przez 20lat na siłę stowarzyszany, i od nikogo nie
doznałem tylu krzywd jak od organizacji rzemieślniczych. Ja powiedziałem że
nigdy w życiu do żadnej organizacji się nie zapiszę dobrowolnie. Organizacje
rzemieślnicze zawsze to była banda łobuzów, że chcieli kosztem innych żyć. I w tej
chwili niewiele się zmieniło. Organizacje te wszystkie to na pewno ostatnią rzeczą
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jaką chcą to dobra innych. One tylko dobra swojego chcą. Zabierać bogatym,
dawać sobie biednemu, to jest filozofia Janosika. Absolutnie do niczego nie chcę
należeć.

Jak każde miasto, nasze również szuka sposobów aby uatrakcyjnić Stare Miasto i
sprawić, że mieszkańcy będą je częściej odwiedzać. Z tego powodu od czasu do czasu
organizowane są imprezy mocno reklamowane w lokalnej telewizji, na które przybywa
bardzo dużo osób, co pośrednio powinno wpływać na polepszenie obrotów
przedsiębiorstw Starówki. Poza tym, w trakcie prowadzenia przez nas badań na terenie
Starego Miasta otwarte zostały fontanny, które w każdy weekend ściągają bardzo duże
ilości odwiedzających. Zapytałyśmy podczas rozmów, czy tego typu inicjatywy
powodują większe ilości klientów w badanych placówkach:

[Honorata] Ta prezydent to chce wszystkich ukatrupić i nie dopuszcza tej myśli, że
mogłaby sobie sama pomóc i nie trzeba byłoby szukać pieniędzy, sponsorów.
Zobaczcie jak ta Starówka wygląda. Ona nie przyciąga, raczej zamiera. Prezydent
chce się podlizać ludziom i zlikwidowała wszystkie imprezy. No gdzie na całym
świecie Starówka jest martwa jak u nas? Ona wszędzie kipi życiem! Tutaj od czasu
do czasu coś zrobi i myśli, że to jest Bóg wie co. Nie, to jest dopiero plama.
Dlatego, że do tych fontann w nocy wchodzą pijaki i menele, dziwy z chłopakami
przez cały czas tam leżą całe noce. Ludzie, którzy mieszkają na Mostowej nie dają
rady wytrzymać, bo takie piski i krzyki w nocy są. Normalny człowiek tam nie
może pójść, bo jaki to jest wypoczynek jak tam takie tłumy?

[Nieprzystępna] Ale to są też takie rzeczy, że na przykład burmistrz bodajże
Wrocławia świetnie to rozwiązał, dlatego że była cała taka akcja, że on
proponował żeby na Starym Mieście, czyli w samym sercu gdzie ma kwitnąć życie
towarzyskie, mają być kluby, to on proponował, że jeżeli ci co nie znoszą hałasu,
on będzie proponował bardzo podobne warunki w innym miejscu i oni mogą się
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przenieść nie ponosząc żadnych kosztów. Jeżeli ktoś się decyduje zostać w takim
miejscu no to się musi liczyć, że to będzie taka trochę imprezownia, to znaczy nie
można do tego dopuszczać żeby się co drugi dzień bili, krzyczeli, no ale że tam się
będzie coś działo. Tak naprawdę to Stare Miasto umiera po godzinie 21.,
ewentualnie słychać pijanych kelnerów wychodzących, czy gości i to wszystko. Tu
się nic nie dzieje. Ja byłam we Wrocławiu no to nie mogłam uwierzyć w tak
piękne miejsce ! Całą noc tam się coś dzieje i nikomu to nie przeszkadza, że jest
cały szpaler ulicy jest zajęty, że nawet młodzi ludzie piją to piwo na zewnątrz, ale
jest spokojnie, jest fajnie przez to, super po prostu ! Tak naprawdę jak się stąd
przyjeżdża to się ma wrażenie, że się jest w zupełnie obcym miejscu. Ale pewnie
panie słyszały, że ten burmistrz jest wyjątkowy i ma jakiś rodzaj daru, charyzmy i
tak dalej i tak dalej. Tak uważam, że dla tego miasta to trzeba wizjonera.
[Zadbana babka] W ogóle nie ma zupełnie akcji na Starówce, jeśli chodzi o
miasto. Zawsze Nowy Świat, albo początek Placu Zamkowego. Nie ma fajnych
akcji, żeby coś się tutaj działo. Kiedyś były jakieś festyny ulicy Piwnej, było fajniej
z tego co słyszę jak mówią wszyscy. Teraz jest marazm.

Podczas rozmowy z założycielem Stowarzyszenia Twórców Malarzy i Rzeźbiarzy
Starego Miasta okazało się, iż artyści również nie są do końca zadowoleni ze swojej
sytuacji. Odczuwają brak poparcia ze strony zarządców miasta, uważają iż są
niedostatecznie doceniani. Podczas rozmowy można było wyczuć pewnego rodzaju dumę
z bycia twórcą, artystą, kimś ponad zwykłego szarego człowieka. Myślę iż taką właśnie
opinię o sobie mają członkowie Stowarzyszenia, niestety nie są oni traktowani przez
władze adekwatnie do tej opinii.

[Diabełek] W czasach komunizmu, tylko proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie
jestem zwolennikiem tamtych czasów akurat, ale twórcy mieli jakieś poparcie
władz lokalnych czy rządowych, byli pieszczochami tych władz. W tej chwili to już
chyba się zmieniło. Ale to nie tylko u nas, to się zmieniło chyba wszędzie. Są tacy,
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którzy sobie chwalą, a są tacy, którzy ledwo przędą. To dotyczy artystów, aktorów
w teatrach, i tak dalej.
Kilka lat temu została zawarta umowa na wyłączność dla Stowarzyszenia do
wystawiania swoich prac na ulicy Nowomiejskiej. Oznacza to, iż aby nowy artysta mógł
wystawiać swoje prace na terenie tej ulicy, musi uzyskać na to zgodę Stowarzyszenia,
które od jakiegoś czasu nie przyjmuje już nowych członków.

[Diabełek] Stowarzyszenie ma umowę na miejsce na naszej ulicy, w umowie są
zawarte klauzule, że nie można nikomu podnajmować, mamy dbać o to miejsce, no
więc staramy się, żeby nikt obcy się tutaj nie wystawiał, bo jeżeli my byśmy kogoś
dopuścili to poszlibyśmy z torbami. (…) Moim zdaniem góra cztery czy pięć osób
mogło by tutaj prosperować z dobrymi zarobkami, ale jeśli jest nas 30 czy 40 to
klepiemy wspólnie biedę. Dlatego w tej chwili nie przyjmujemy nowych członków,
bo jest sytuacja taka, o której mówiliśmy. No jeżeli my stracimy to miejsce to
nieuczciwie chyba byłoby przyjmować osobę, która wpłaciła by te 400 złotych
wpisowego, zapłaciłaby powiedzmy ze dwa czynsze. No i by się okazało, że po
trzech, czterech czy pięciu miesiącach musi odejść, bo już nie ma miejsca…
Jak wiemy klimatu Starego Miasta nie tworzą zabytkowe budynki, raczej ludzie
którzy tutaj się znajdują oraz artyści tworzący sztukę. Jednak jakiś czas temu władze
stworzyły plany przeniesienia twórców w inną część Starego Miasta. Kiedy po raz
pierwszy rozmawiałyśmy z założycielem Stowarzyszenia (listopad 2010) nie było jeszcze
ostatecznej decyzji w tej sprawie, ponieważ trwały rozmowy gdyż twórcy absolutnie nie
chcieli zgodzić się na zmianę lokalizacji.

[Diabełek] Chcą nas stąd wyrzucić, przenieść twórców na Mariensztat.
Rozporządzenie ma wejść w życie od Nowego Roku i będzie dotyczyć wszystkich
wystawców.! Walczymy o pozostanie na Starym Mieście.
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Przechadzając się w połowie lipca 2011 po Starym Mieście natknęłyśmy się na
naszego rozmówcę i zapytałyśmy o tą kwestię, powiedział jednak, iż decyzja została
wstrzymana i wciąż trwają negocjacje w tej sprawie. Zapytałyśmy zatem, czym się
kierowano podczas ogłaszania takiej propozycji – czy artyści nie są mile widziani na
Starym Mieście?

[Diabełek] To jest właśnie dziwne, zastanawialiśmy się czym się kierowano chcąc
nas stąd usunąć, to usłyszeliśmy taką odpowiedź, wymijającą można powiedzieć,
że władze chcą ożywić inne tereny, jak między innymi Mariensztat czy
Międzymurze. A jak my byśmy się tam przemieścimy, to umrzemy po miesiącu z
głodu, a tym terenom i tak nic nie pomoże. Dlaczego? Tu są też różne przyczyny,
niech Pani zobaczy, jak z tego terenu dojść na Mariensztat? Jedno mamy przejście
wzdłuż Trasy W-Z, ale żeby ludzie tam chcieli przyjść … to muszą mieć
komunikację, muszą mieć możliwość zaparkowania samochodu, a tam nie ma
gdzie zatrzymać samochodu. Tam wszyscy którzy mieszkają zajmują te miejsca.
Podczas rozmów artyści skarżyli się także, na wysokie koszty prowadzenia swojej
działalności na tym terenie. Poza wnoszonym czynszem za wystawianie swoich prac na
określonym terenie Starówki, próbowano obciążyć ich opłatą targową. Przez długi czas
walczono o niewprowadzenie tej opłaty, i wygląda na to iż na chwilę obecną się to udało:

[Diabełek] Kilka lat temu nawet się tak zdarzyło, że Rada Miasta Stołecznego
Warszawy uchwaliła, że my mamy płacić opłatę targową, a opłaty targowe
płacone są na targowiskach, ale uchwalili, że my też mamy płacić. Z tym że
walczyliśmy o to, chodziliśmy w tej sprawie rok czasu, po to by Rada Miasta
Stołecznego, gminy, podjęła nową uchwałę i zniosła tę opłatę targową, tutaj na
Starym Mieście dla twórców. Te starania były bardzo szerokie, bo rozmawialiśmy
z przedstawicielami różnych komisji, Komisji Kultury, w ramach dzielnicy
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Śródmieście, szukaliśmy poparcia u przedstawicieli poszczególnych kół … W
końcu udało się – tej opłaty targowej nie wnosimy.
Celem dowiedzenia się więcej na temat słabnącej kondycji biznesu artystycznego
na Starówce, postanowiłyśmy drążyć temat problemów finansowych i mniejszej ilości
klientów, i doszłyśmy do zaskakujących wyników. Okazało się, iż niemałą konkurencją
dla Starego Miasta stały się Centra Handlowe:
[JW] A jak Pan sądzi, czym to jest spowodowane, że jest Państwu coraz ciężej
tutaj funkcjonować?
[Diabełek] Można wymienić tutaj kilka powodów, na przykład w latach 90-tych
Stare Miasto było jednym miejscem w Warszawie, gdzie można było w soboty, w
niedziele spędzić miło czas. To było miejsce gdzie były otwarte różne ośrodki
kultury, muzea, wiadomo … . Ale też kawiarnie, sklepiki, można było tutaj przejść
się i miło ten czas spędzić. W tej chwili ludzie spędzają ten czas zwiedzając, centra
handlowe !! A więc, jeżeli tam pójdą, parę godzin spędzą, to już im się nie chce
robić nic więcej. A wracając do domu, nawet obiady mogą tam zjeść, nawet mogą
iść do kina, podobno nawet mogą iść na mszę świętą, nie wszędzie, może w
Warszawie to jeszcze tak nie ma. Słyszałem i oglądałem w telewizji, że w
niektórych centrach to tak, komercjalizacja postępuje.
Przejęci fenomenem centrów handlowych malarze podjęli swego czasu myśl o
otwarciu właśnie tam swojej działalności. Jednak po dogłębnym przeanalizowaniu szans
na odniesienie tam sukcesu okazało się, iż nie jest to do końca dobry pomysł:

[Diabełek] Zastanawialiśmy się z kolegami, czy by nie otworzyć galerii w dużym
centrum handlowym, ale okazuje się, że na przykład w Arkadii są takie placówki,
makro cash&carry czy w Auchan, w Leroy Merlin są takie stanowiska gdzie
można zamówić ramę i znajdują się reprodukcje. Z tym, że jeżeli ja wystawię moje
obrazy ręcznie malowane, czy którykolwiek z kolegów, prace plastyczne, które
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kosztują minimum kilkaset złotych a obok na półce leżą reprodukcje, które można
kupić za 70 – 80 złotych, no to jak długo ja przy nich wytrzymam.
Starając się nie dać ponieść negatywnemu odczuciu co do prowadzenia
działalności artystycznej na Starym Mieście, zapytałyśmy naszego rozmówcę, czy
pomimo tych wszystkich wad tej lokalizacji, o których mówił w trakcie naszej rozmowy,
jest w stanie znaleźć jakiekolwiek plusy. Nasz rozmówca z typową dla siebie ironią
oświadczył:

[Diabełek] Można powiedzieć, że miasto nas tutaj faworyzuje … preferencyjnymi
stawkami bo na przykład my płacimy czynsz 2-3-krotnie mniejszy niż najemcy
lokali. Ale mamy dach w postaci chmurki … . Jakie warunki atmosferyczne są
takie są, wystawiamy co prawda cały rok, ale same panie widzicie jak to wygląda,
minus 12 stopni jest dzisiaj, stoję tutaj już trzecią godzinę i nic jeszcze nie
sprzedałem…
Przedstawiona w powyższym podrozdziale analiza pozytywnych i negatywnych
czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Starego
Miasta w Warszawie wskazuje, iż oczekiwania właścicieli biznesów na Starówce nie
ograniczają się do własnych umiejętności i zasobów, biorąc pod uwagę że Stare Miasto
jest szeroko rozumianym dobrem i zabytkiem narodowym ogółu ze względu na walory
historyczne, właściciele oczekują zrozumienia i elastyczności w pomocy w prowadzeniu
biznesu w tej lokalizacji. Specyfika prowadzenia interesów w rejonie Starówki z jednej
strony daje szerokie możliwości rozwijania działalności związanej z tą lokalizacją która
może zainteresować odwiedzających, w tym znamienite osoby (malarstwo, souveniry
typowo turystyczne, dzieła sztuki), ale z drugiej strony prawnie, administracyjnie i
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konserwatorsko ogranicza pełną swobodę wpływania na własne przedsiębiorstwo
powodując tym frustrację i poczucie bezsilności oraz zostawienie ich samym sobie.

Kwestia bezpieczeństwa i występujące konflikty na Starym Mieście w
kontekście prowadzonych tu działalności gospodarczych.

Bezpieczeństwo - to zagadnienie poruszane przez przedsiębiorców Starego Miasta,
z którymi prowadziłyśmy rozmowy. Starówka to teren otwarty, który oprócz turystów,
czy mieszkańców pragnących zwiedzić to niezwykle piękne miejsce, przyciąga również
osoby nie zainteresowane podziwianiem architektury Starego Miasta.

[Diabełek] (…) Czasem jakieś sytuacje ze złodziejami są. Raz stoję tutaj z
klientką, rozmawiam na temat obrazów i podchodzi kolega, pyta: „słuchaj,
sprzedałeś obraz z tymi czerwonymi różami?”. Ja mówię, nie. „A właśnie przed
chwilą nieśli …”. No i pobiegliśmy z kolegą i dogoniliśmy ich i wyrwałem mu ten
obraz, mój i jeszcze jednego kolegi. Także trzeba uważać.
[Diabełek] (…) Albo epizody z Cyganami, teraz to ich już tak nie widać, ale na
początku lat 90-tych stali tutaj Cyganie i tak każdego ciągnęli za rękę. Idzie tutaj
wycieczka i podchodzi takie cyganiątko małe i bierze tego zwiedzającego za rękę i
daj! No, daj! No to było takie nieładne.
[JW] A czy na przykład straż miejska jakoś pani pomaga?
[Honorata] Jak ich wzywamy na pijaków, czy sikaczy klatkowych, to oni są tylko
wtedy jak wjeżdża samochód, bo oni mogą dać kierowcy mandat i mają z tego
kasę. Natomiast jak jest menel, to oni nie reagują. A od godziny czwartej, piątej
się schodzą menele, żebrzą w restauracjach, sklepach i na ulicy. Ja już pogoniłam
tak precyzyjnie. Ale złodziej mnie tu okradł. Jest bardzo niebezpiecznie. Ja mam
alarmy, ale przychodzi łobuz i co wtedy? Do Kornelci wszedł dzień przed Dniem
Matki i powiedział: „a teraz Cię, kurwo, zabiję”. I ona mało nie umarła, złapała
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za telefon i niby zaczęła gadać z kimś przez telefon. Tu na Piwnej nie ma nikogo.
Trzy miesiące temu na Świętojańskiej okradli tego największego jubilera, vis a vis
Katedry. O godzinie 13tej pięciu zamaskowanych facetów wpadło i po prostu
rzucili baby na ziemię i wyjęli wszystko, co było na 350tys złotych. A Straż Miejska
stała tuż obok. Ale prawdopodobnie tak stała, żeby nie widzieć, bo ja nie wierzę w
to. Oni powinni tu być, stać na każdym rogu. A oni sobie siedzą w kawiarniach,
nad Wisełką. Chyba, że jest duża interwencja to przyjeżdżają czterema
samochodami do pijanego menela. I mówią, że nie mogą użyć tej pały na takiego
menela. A ten się śmieje w twarz i mówi „Wiesz co mi możesz? Naskoczyć!”. Ja
nie mogłam na to patrzeć na ten obciach. Mówię, to weźcie ich chociaż na
komisariat. To jest żenada. Oni mówią, że im przepisy nie pozwalają, ale to jest
taka bezradność. Narkomani zaćpali się na klatce, a Straż Miejska do ćpunów nie
dochodzi w ogóle. Do dealerów też nie podchodzą, bo się boją. Bo tamci im
powiedzieli, że mają przerąbane bo ich strzykawkami zaatakują. Przychodzi do
mnie taka dziewczyna, co była w Straży Miejskiej ale odeszła po kilku miesiącach,
bo nie mogła się z tym pogodzić, co tam się dzieje. Powiedzieli jej że ma się nie
wychylać i koniec. I ona zrezygnowała. Jak ktoś jest sprawiedliwy i dobry to
zawsze coś zrobi, tylko że im się nie chce. Zawsze się znajdą mądrzejsi koledzy,
którzy wytłumaczą, że za taką kasę to Ty się nie narażaj.

[Nieprzystępna] Tak, panie widzą jak tutaj wyglądają elewacje, co tu się dzieje,
zimą jest bardzo nieoświetlone to miejsce. Teraz przynajmniej na rynku, na
Świętojańskiej zrobili kamery, bo było tu mnóstwo napaści, kradzieży. Tu są też
starsi ludzie, trochę strach było tu pracować i chodzić. Teraz w sensie
bezpieczeństwa jest mnóstwo straży, która się głównie zajmuje czardżowaniem za
złe parkowanie, czy …
[JW] No ale są, więc może to też odstrasza tych potencjalnych złodziejaszków …
[Nieprzystępna] No, może tak, ja myślę, że jeżeli dzieją się na ulicy jakieś rzeczy,
piją, śpiewają, czy zachowują się fatalnie, to ich raczej wtedy nie ma. Ale
oczywiście to może być bardzo subiektywne, może tetryczeję i narzekam.
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[Nieprzystępna] (…) tu nie ma parkingu. Jeżeli przyjeżdżają w sobotę, w niedzielę,
ostatnio na 200 tys. skasowano turystów tutaj! No bo każdy staje gdzie może, a
straż miejska tylko na to czeka, są wszędzie wtedy. Niedziela – mają chyba jakieś
podwójne, potrójne patrole, co drugi samochód to stoją i spisują. Jak ja wychodzę
to widzę, ja już daleko zostawiam samochód, żeby się nie narażać.
[Kobieciarz] (…) U nas w Warszawie też to wszystko jest nie dopilnowane, jacyś
ludzie rozkładają rzeczy i handlują na chodniku, a Straż Miejska nie może dać
sobie z nimi rady. Przyznawane są jedynie jakieś symboliczne mandaty i wciąż jest
bałagan. (…)
Słysząc

niepochlebne

opinie

na

temat

działalności

straży

miejskiej,

postanowiłyśmy dowiedzieć się u źródła, jakie procedury muszą być przestrzegane przez
strażników miejskich i jakie środki mogą służyć ochronie przedsiębiorców Starówki. Na
rozmowę – po uzyskaniu zezwolenia Komendanta Straży Miejskiej Miasta Stołecznego
Warszawy – umówiłyśmy się w siedzibie straży miejskiej na Rynku Starego Miasta.
Zostałyśmy niezwykle miło przywitane i zaproszone do biura dwóch strażników
miejskich, którzy mieli wytłumaczyć nam zasady i specyfikę działalności na Starym
Mieście. Strażnicy okazali się doskonale zorientowani z jakimi problemami borykają się
przedsiębiorcy. Po „zorganizowaniu” herbaty i cukru w kostkach oraz wymienieniu
uprzejmości, zaczęliśmy rozmowę. Na szczęście trafiłyśmy na wyjątkowo spokojny
popołudniowo-wieczorny dyżur i żadne wezwanie nie przeszkodziło nam w wysłuchaniu
opowieści strażników.
Przedsiębiorcy Starego Miasta skarżą się głównie na niedostateczne kary za nielegalny
handel uliczny, grożące im niebezpieczeństwo ze strony osób będących „na bakier z
prawem”: złodziei, opryszków, żebraków, czy narkomanów oraz na fakt, iż w przypadku
konieczności interwencji straży miejskiej nie ma jej w pobliżu, gdyż zajmuje się głównie
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spisywaniem nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Poprosiłyśmy jednego ze
strażników miejskich o komentarz w tej sprawie i podanie przyczyny takiego stanu
rzeczy.

[Gargamel] Stowarzyszenia [chodzi tu głównie o Stowarzyszenie Prywatnych
Przedsiębiorców

Traktu

Królewskiego,

które

zrzesza

największą

liczbę

prywatnych przedsiębiorców Starego Miasta – przyp. aut. JW] często narzekają
na handel, który występuje na Starym Mieście. No bo nie oszukujmy się, jeżeli
pokazują się pamiątki przy punkcie, który sprzedaje podobne pamiątki, tylko tam
trzeba opłacić czynsz, prąd, a tutaj od niedawna osoby prowadzą działalność
gospodarczą, ale już posiadają lokalizację na ustawienie tych stoisk – mamy
zgłoszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obecnej chwili – jedyny
artykuł, który pozwalał nam ich ukarać nam zabrano. Możemy tylko i wyłącznie
wezwać Wydział Opłaty Targowej – czyli przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy są
uprawnieni do usunięcia takiego stoiska. My im asystujemy przy czynnościach, to
oni usuwają te stoiska. Jest to rzecz, która rzeczywiście denerwuje kupców, no bo
jeżeli restaurację szanowaną, lubianą, gdzie przychodzą osoby z dobrą pozycją,
na przykład weźmy tę restaurację - Cafe Zamek Królewski, którą prowadzi bardzo
fajny człowiek, bardzo sympatyczny i genialnie to prowadzi, rzeczywiście ma do
tego dryg, mam przyjemność znać go osobiście i nie dziwię się, że się wkurzył,
jeżeli przed jego restauracją ktoś rozłożył stoliczek z kwiatami, nawet niech to
będą piękne kwiaty.
[Gargamel] (…)Problem jest jeżeli taki handel występuje na budynkach
prywatnych – to są w 99 procentach budynki wykupione, jest gdzieś tam jedno,
dwa mieszkania komunalne, reszta to jest wspólnota mieszkaniowa. No i teraz tak,
Wydział Opłaty Targowej nie może usunąć z terenu wspólnoty, no bo to jest teren
wspólnoty i tu wspólnota powinna działać, a wspólnoty się boją. Dlaczego?
Ponieważ Starówka jest stara pod względem wiekowym jest to powojenne młode
pokolenie, które w tej chwili jest w wieku bardzo dojrzałym w większości, bądź to
są ludzie, którzy sprzedali mieszkania, bądź wynajmują je. Jakbyście Panie się
zorientowały, na Starym Mieście są budynki gdzie mieszka jeden człowiek, a reszta
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to jest hotel – wynajmowane mieszkania pod hotele. To jest rzecz, która w pewien
sposób utrudnia życie i mieszkańcom i kupcom, ponieważ wspólnota nie może
podjąć decyzji, no bo nigdy nie ma kworum, nie ma bezwzględnej większości. Oni
się muszą zrzeszać w duże wspólnoty i tych budynków jest 10-11, żeby
podejmować decyzje ogólne dla wszystkich, bo inaczej nie są w stanie. Tutaj
bywały takie sytuacje, że hotele nie rozumiały, że są we wspólnocie i że to są
mieszkania hotelowe, to nie znaczy, że wolno wszystko. Bywały takie sytuacje,
gdzie jedna z firm na Placu Zamkowym dzierżawiła od właściciela mieszkanie i
wynajmowała je najczęściej Angolom, nie Anglikom - Angolom – specjalnie
wymawiam to tak z pewnego względu, bo to było towarzystwo, które przyjechało
tu się wybawić, wyszaleć i wykrzyczeć. Jak mieli sporządzonych kilka wniosków do
sądu czy przez Straż Miejską, czy mieszkańcy …, inaczej . Miesięczne wynajęcie
tego mieszkania kosztowało 5 tys., więc uważam, że dość dużo, przyjechał gość,
nawet po dwóch tygodniach wyjeżdżał, to już i tak nie zwracali mu. Miał na
miesiąc to, a oni czyste pieniądze. Przyjechał w to miejsce następny, znowu
rozrabiał, imprezy, udało się to ograniczyć tak naprawdę dzięki współpracy z
kupcami,

ze

Stowarzyszeniem

Kupców

Traktu

Królewskiego.

Tutaj

doprowadziliśmy do takiej sytuacji gdzie rozmawiając ze wspólnotą, z
mieszkańcami, powiedzieliśmy jak muszą działać żeby to się uspokoiło, nie bać się.
Efekt ?! Mieszkanie wynajmowane „normalnym” ludziom, nie ma Angoli w tej
chwili, nie ma biegających nago kobiet po klatkach, które szukają mieszkania, bo
w ogóle nie pamiętają, skąd wyszły i to nie jest żart. Nie ma też mężczyzn
szukających swoich partnerów, którzy biegają po klatce i to też nie jest żart. To się
uspokoiło. Tutaj, jeżeli chodzi o Anglików parę lat temu, nie odbywało się żadne
spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na Starym Mieście,
dotyczące też kupców, bez naszej obecności.
[Gargamel] (…) między nami, policją a kupcami ustalone zostały pewne zasady
współpracy dotyczące działań i sposobu reakcji na zjawiska żebrania, Rumunek
wchodzących do restauracji, sposób działania, który by powodował, że gość nie
będzie nękany łażeniem po policji, zgłaszaniem, tylko od tego jest menadżer czy
właściciel lokalu, któremu to będzie przeszkadzało, bo jest to natarczywe żebranie,
czy zakłócanie porządku publicznego. Jest to ten rodzaj wykroczeń skutkowych,
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który się musi odnosić do konkretnej osoby, w związku z powyższym, musi być ten
zgłaszający, któremu to przeszkadza. Ustaliliśmy sobie wtedy taką fajną rzecz,
która niestety działała tylko przez rok, ponieważ z jakiś względów to upadło,
zmienił się zarząd w stowarzyszeniu, nigdy już nie powróciliśmy już do działań
takich, ale rzeczywiście efekt był fajny, no bo na przykład jeżeli w jednej z
restauracji siedziało trzech Angoli, których było słychać z Rynku Starego Miasta
na Placu Zamkowym, tak się świetnie bawili, podszedłem sobie do menadżera i
porozmawiałem sobie tak: „nie przeszkadza ci to?”, „nie”, „to informuję, że
sprzedaż alkoholu osobie będącej pod wpływem alkoholu jest przestępstwem”, bo
tak w Polsce jest. Widzę, że ci panowie są pod wpływem alkoholu, a menadżer
idzie do nich z piwem. Jeżeli dostarczy im to piwo, to sorry, wzywam policję i
robię wam sprawę. Reflektowali się, „to proszę porozmawiać z nimi”, „nie, nie ja,
to są wasi goście i wy za nich odpowiadacie”. Porozmawiali sobie i grzecznie się
przeprosili i okazało się, że lepiej jechać do Krakowa niż być w Warszawie, no bo
po co być narażonym na dziwne tego typu sytuacje?
[Gargamel] (…) To były takie sytuacje … i to podziałało. To, że kupcy,
restauratorzy, menadżerowie, kelnerzy nie bali się – telefon „Panowie, bym prosił
tu o patrol”, bo … Rumunka, która jeszcze wtedy nie była w Unii rozrabia, żebrze,
wyłudza. Ściągaliśmy patrol policji, który ją zabierał i wypełniał procedurę,
ekstradycja - żeby jej z terenu Polski się pozbyć. I nie było problemów. Jeden raz
coś takiego zostało przeprowadzone i wystarczyło na długi okres czasu, rozniosło
się. Tu rzeczywiście ta współpraca między strażą a kupcami jest bardzo duża.
Okazało się, że straż miejska rozwiązuje także wiele sporów powstałych między
przedsiębiorcami a mieszkańcami, pełniąc nierzadko rolę „mediatora” i „rozjemcy”.
Interweniuje zarówno w pozornie błahych sprawach, ale również w przypadkach
jawnych przejawów nietolerancji, która może rodzić dalsze potencjalne konflikty.
[Gargamel] Dlatego ta współpraca pomiędzy strażą a kupcami jest na wysokim
poziomie. Tak przynajmniej słyszałem, bo dostałem nawet od nich pochwałę i
podziękowanie w gazecie lokalnej za pomoc i za to, że potrafię pogodzić ich i
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mieszkańców. Bardzo często było tak, że na przykład były skargi na lokal, że jest
za głośno, ale jak przychodziło co do czego, to nikt nie chciał powiedzieć, dopiero
jak się zorientowałem i zorganizowałem spotkanie między mieszkańcami o co
chodziło, no to wtedy się okazało, raz tak było, że jedna właścicielka przestała
przynosić obiady pani z góry.
[Gargamel] (…) W jednym przypadku okazało się, że wentylacja, która przechodzi
przez lokal idzie, dziwnym trafem, przez cały budynek w ten sposób, że choć by nie
wiem co się działo, to przy tej wentylacji na każdym piętrze, w każdym salonie,
choć to co tam jest ciężko nazwać salonami, było by słychać. Jeżeli jest muzyka,
ludzie tańczą, rozmawiają, palą papierosy, to wyobraźcie sobie panie, co się
dzieje. Jak ustaliłem co się dzieje i z czego to wynika, porozmawialiśmy sobie z
kupcami, ze wszystkimi, z mieszkańcami, porozumieli się, zostało to wszystko
wymienione, wyciszone, przeniesione. Jest spokój. Są oczywiście miejsca gdzie
zawsze mieszkańcy będą niezadowoleni – tak było w przypadku restauracji pana
Legierskiego na Brzozowej 37, wiecie o kim mówię? Taki ciemnoskóry mężczyzna,
chyba najbardziej znany gej w Warszawie, obecnie jest w Radzie Miasta,
właściciel restauracji. Było masę skarg na nich. Aż w końcu doprowadziłem do
spotkania między mieszkańcami – panem Krystianem – policją

i mną – zarządem

wspólnot i stowarzyszeniem. No i wyszły te problemy. Nie muzyka, bo została
wyciszona styropianami, … bo tam przychodzą pedały! I to był największy ich
problem.

Straż miejska stara się łagodzić i rozwiązywać spory powstałe między
przedsiębiorcami a mieszkańcami. Jest to o tyle trudne, iż te dwie grupy
współwystępujące na Starym Mieście mają często sprzeczne interesy. Przedsiębiorcy, a
w głównej mierze restauratorzy dążą do tego, aby działać do późnych godzin nocnych,
natomiast mieszkańcy chcieliby spokoju i ciszy zwłaszcza w godzinach wieczornych i
nocnych, jak na „zwykłym” osiedlu. Otwartą kwestią pozostaje, czy Starówka powinna
być wyłącznie miejscem kultury i rozrywki, czy powinna też spełniać rolę spokojnego
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azylu dla mieszkańców. Jeśli tak, to jakie regulacje wprowadzić aby wszyscy
zainteresowani mogli zgodnie współistnieć? Jak relacjonuje Gargamel, na przykład
kwestia ciszy nocnej jest przyczyną licznych nieporozumień. Jak reguluję tę kwestię
prawo?
[Gargamel] Zauważcie panie, że mieszkający tu ludzie, którzy się wprowadzali w
latach pięćdziesiątych, no po wojnie tak naprawdę, to były osoby, które miały
świetne miejsce do zabawy, do rozrywki, do mieszkania. Wiem, bo widziałem kto
tu mieszkał i moja babcia świętej pamięci na Podwalu. I wiem co tutaj się działo,
wiem kto tutaj mieszkał, bo wiem. Teraz te osoby, które się świetnie bawiły chcą
spokoju. One najchętniej by chciały żeby restauratorzy … i tutaj jest konflikt
pomiędzy restauratorami a mieszkańcami. Restauratorzy by chcieli działać 24
godziny na dobę i ja się im nie dziwię, bo Starówka jest po to, że ja przychodzę o
godzinie dwunastej w nocy, mam chęć na piwo, to idę na to piwo. Ale mają
ograniczenia, ponieważ są restauracje, które mają ograniczenia działalności
swojej do godziny 23 – 22. Jest tak, że wspólnota wyraziła zgodę na sprzedaż
alkoholu pod tym warunkiem. Jedna z restauracji próbowała to ominąć i zaczęła
to łamać, ale niestety jeżeli do mnie wpływają skargi, jest to potwierdzone, że jest
podawany alkohol … w tym momencie jak wspólnota przyśle pismo do urzędu z
zapytaniem o zabranie im koncesji, urząd wystąpi do straży o wykaz interwencji
(w ciągu pół roku to muszą być trzy nieprzestrzegania … dwa albo trzy, już nie
pamiętam) urząd ma prawo na wniosek właściciela budynku cofnąć koncesję. Nie
oszukujmy się restauracja bez alkoholu nie ma racji bytu. Co ciekawe musi to
dotyczyć dokładnie lokalu, to nie może być po drugiej stronie ulicy, to musi być na
tej samej ulicy i w tym samym miejscu. Czyli na przykład jeżeli restauracja o
godzinie 22.30 w ciszy nocnej (niech panie zauważą, że cisza nocna to nie jest tak
jak my przyjmujemy sobie, bo jest cisza nocna, tylko ona wynika z kodeksu
cywilnego i jest to na zasadzie takiej, że jeżeli wspólnota określa sobie godziny
ciszy nocnej to ona w tych godzinach obowiązuje). A jeżeli wspólnota
mieszkaniowa nie podejmie takiej uchwały, to co się dzieje? Nie ma ciszy nocnej,
jest tylko spoczynek nocny a to są zupełnie inne rzeczy.
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[JKŚ] Czyli ta 22 – 6 to nie jest jakby …
[Klakier] Nie, nie! To jest umowne.
[Gargamel] Wspólnota nie ma obowiązku ustalania ciszy nocnej, może to zrobić
od 5-ej do 6-ej, jeżeli będzie miała taki kaprys. Wiadomo, że to jest bez sensu, ale
może. To ich decyzja, to oni decydują o tym co się dzieje. I tu wynikają bardzo
ciekawe i śmieszne sytuacje. Bo jeżeli wspólnota coś tam zmieni, to też
restauratora to będzie dotyczyło. To są takie niuanse. Ciężko jest pogodzić tak
naprawdę zarówno kupca i mieszkańca tak w stu procentach. Dlatego dla mnie
osobiście takie miejsce jak Stare Miasto powinno być typowo „produkcyjne”, czyli
hotele, czyli mieszkania do wynajęcia, czy punkty gdzie są różne instytucje. Jako
miejsce kultury.
Niezmiernie ważka kwestia, o którą zapytałyśmy strażników miejskich to stosunek
mieszkańców i przedsiębiorców do artystów ulicznych, a zwłaszcza grajków. Podczas
naszych wędrówek po Starym Mieście obserwowałyśmy wielokrotnie akcję spisywania
artystów ulicznych przez straż miejską, nigdy jednak nie udało nam się dowiedzieć od
„łamiących prawo” dlaczego właściwie straż ich spisuje (przecież nie robią niczego
złego) i dlaczego raz udaje im się grać kilkadziesiąt minut, a niekiedy od razu zostają
„przyłapani na gorącym uczynku” i poproszeni o zaprzestanie gry. Bardzo wyczerpującą
odpowiedź uzyskałyśmy od strażników, którzy zdają się z tym „procederem” niezmiernie
często mieć do czynienia.
[Gargamel] Mamy na przykład taką sytuację śmieszną, gdzie mamy tak zwanych
artystów muzyków. Grać wolno każdemu, śpiewać także. Ale weźmy pod uwagę, że
w momencie kiedy on gra pod kościołem przypuśćmy a odbywa się w środku msza
popełnić może przestępstwo, o czym nie każdy wie. Ponieważ swoją grą może
zakłócić obrządek sakralny. A to już jest w Polsce przestępstwo. To zarówno
przeszkadza mieszkańcom i księżom. Ponieważ bardzo często zdarza się tak, że
podczas mszy – to też jest czyn skutkowy – oni grają, przy czym na przykład wierni
skarżą się, że nie mogą wysłuchać mszy i nie mogą się modlić. Dopiero jak się
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poinformuje Kowalskiego, który gra, że popełnił przestępstwo i wzywam patrol
policji, ponieważ pan ksiądz Iksiński zgłasza mi to jako zakłócanie nie porządku
publicznego, tylko zakłócanie mszy, czy obiektu sakralnego jakiegokolwiek, nie ma
znaczenia jakie to jest wyznanie, to może być każde wyznanie, to wzywam policję,
bo ty, człowieku popełniłeś przestępstwo. I do nich to dopiero zaczyna docierać.
Jeżeli chodzi o wykroczenia, sama gra oczywiście nie jest zabroniona, ale jeżeli
ktoś gra a mi osobiście będzie to przeszkadzało, staje się to wykroczeniem w
momencie jeżeli mi to przeszkadza. Ponieważ zakłócanie porządku publicznego
jest pewnym czynem odbiegającym od pewnego zachowania, pewnej normy
określonej w danym społeczeństwie. Wśród mieszkańców – jest to wykroczenie,
wśród kupców – i tu mamy kolejny konflikt – jeżeli przecudownie gra dziewczyna
na skrzypkach przy restauracji, przy ogródku, no to wiadomo, że tym bardziej
ściągnie do tej restauracji gości, więc restauracja mówi – ok., masz jeszcze gratis
obiad. Ale Kowalski dzwoni do straży, ja przychodzę i jeżeli Kowalski prosi, żeby
ją usunąć i prosi żeby ona się oddaliła i ona się oddala, to ok. Ale jeżeli ona mówi,
że jest zaproszona, a Kowalski mówi proszę ją ukarać, to ja muszę ją ukarać,
prawda? Bez względu na to, czy to jest piękna gra, czy to jest rzępolenie, bo nie
ma to znaczenia w ogóle.
[JW] Jest to bardzo subiektywne wszystko. Rozumiem, że dopiero jeżeli ktoś
wniesie skargę, że mu dana działalność przeszkadza to Państwo interweniujecie,
tak?
[Gargamel] Gwarantuję paniom, że często zanim on zacznie grać, już jest skarga.
(śmiech)
[Klakier] W 99 przypadkach na 100 jak ktoś się zacznie rozkładać z instrumentem
już jest telefon.
[Gargamel] Byłem świadkiem sam osobiście sytuacji jak facet podszedł do mnie z
gitarą i zapytał czy może na Świętojańskiej zagrać bo zbiera na małe dziecko bo
nie ma pieniędzy. Mówię, „proszę pana, nie stanowi to wykroczenia dopóki nie
będzie zgłoszenia”. On szedł przez Świętojańską z gitarą, ile ta Świętojańska ma?
100 metrów? Był w połowie, przeszedł 50 metrów, od razu „słuchaj, na
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Świętojańskiej jakiś facet z gitarą”. Ja, „jeszcze nie zaczął, ale go poinformuję
zaraz, żeby tego nie robił tutaj”. Natomiast my mniej więcej dwa lata temu
wystąpiliśmy do stowarzyszenia mieszkańców z przygotowaną uchwałą, że może
by nie tyle co wyrzucać grajków, tylko żeby uregulować kwestię, bo coś takiego
można uregulować w postaci uchwały Rady Miasta, żebyśmy wiedzieli, że w
miejscu tym, w tym i w tym na takich zasadach wolno grać po uzyskaniu na
przykład stosownego zezwolenia ZTP [Zarząd Terenów Publicznych]. I wtedy ja
wiem, że jeżeli Kowalski z plakietką jakąś tam gra sobie w tym miejscu, to robi to
w myśl prawa i bez względu czy się to komuś będzie podobało czy nie, to tak jak
orkiestra z Chmielnej ma zgodę i sobie gra. Orkiestra z Chmielnej na ogół
występuje o takie zgody, bo się wycwanili, Warszawiaki – stare cwaniaki (śmiech).
Więc oni to robią na tej zasadzie i na tym wygrywają, bo nawet jak jest na nich
zgłoszenie, to proszę bardzo, ja mam zgodę, mi wolno tutaj grać w takich
godzinach. Koniec. To by ułatwiło nam wszystkim.
[JW] Czyli jest w trakcie regulowania ta kwestia, czy to utknęło?
[Gargamel] To utknęło, co z tym dalej to nie wiemy.
[JKŚ] Czyli ta osoba jest od razu ukarana? Czy jest najpierw upomnienie? Jak to
wygląda?
[Gargamel]

Wszystko zależy od osoby zgłaszającej i od osoby wobec której

podejmuje się interwencję.
[Klakier] Wszystko jest indywidualnie rozpatrywane. Jeżeli osoba wobec której
podejmuje się interwencję rozumie, że jest to wykroczenie i poddaje się działaniu,
to może skończyć się to pouczeniem i odchodzi sobie w inne miejsce, tam gdzie
nikomu nie będzie przeszkadzała. Jeżeli będzie w jakiś sposób oponować i
stwierdzi, że ma prawo i tak dalej, to może się skończyć to skutkiem mandatu lub
wnioskiem do sądu.
[Gargamel] I są pierwsze sprawy sądowe, które są przez muzyków przegrane,
ponieważ oni uważali, że wolno im grać, a sąd się wypowiedział, że niestety w
momencie zgłoszenia jest to wykroczenie. W jednym przypadku to było pięćset coś
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z groszami złotych a w drugim ponad tysiąc złotych. To wysokie kary, gdzie
najwyższy mandat jaki ja dałem to dwieście pięćdziesiąt złotych, gdzie ten mandat
był naprawdę wysoki.
[Klakier] Sąd ma naprawdę dużą możliwość, do pięciu tysięcy może dać.

Ostatnia kwestia, którą poruszyli nasi rozmówcy, to problem spędzający sen z
powiek wielu pracującym czy odwiedzającym to miejsce osobom, a mianowicie kwestia
parkowania w obrębie Starego Miasta. Okazało się, że nierzadko sami strażnicy stoją
przed dylematem, czy ukarać daną osobę, czy też nie.

[Gargamel] Zauważyłyście panie, że tu wszędzie jest zakaz ruchu, który został
wymyślony przez samych mieszkańców i kupców. Ponieważ kupcy narzekają non
stop na mieszkańców, głównie inwalidów, którzy parkują na Starym Mieście. W tej
lokalizacji powiedziane jest, że inwalida ma prawo wjechać, zatrzymać się na trzy
minuty, ale od tego jest dwanaście kopert i tylko dwanaście kopert.
[Gargamel] Mamy sytuację taką, kupiec jeździ mercedesem, ale ma wycięty jeden
z kręgów, ma niedowład kończyny i ma kłopoty z poruszaniem się, rzeczywiście
jemu nie wolno chodzić. No i teraz tak, on popełnia wykroczenie jeżeli nie
zaparkuje w miejscu wskazanym, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
czyli na miejscu dla inwalidy. Natomiast ma te trzy minuty na dojście, wiadomo,
że nie dojdzie. No i mieszkańcy mówią, co z tego. Osoba, której trzy minuty
wskazuję, ma stwardnienie rozsiane, w połowie jest sparaliżowana i też jest osobą
niepełnosprawną. Jest teraz paranoja, bo jak podejść do osoby, która ma takie
dolegliwości, jak podejść do ojca, który musi zawieźć córkę do szpitala, która ma
cztero - kończynowe porażenie mózgu, czyli tak naprawdę można powiedzieć jest
tylko sprawna umysłowo. Dziecko-kobieta, która wygląda dwa razy tak jak ja
jeżeli chodzi o gabaryty. To jest przerażające, jak podejść do takich sytuacji i jak
pogodzić interwencję z kwestią czysto ludzką.
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[Gargamel] Czasami ktoś ma chęć napisać podziękowanie za to, czy za tamto, to
jest fajne. A czasami ktoś mówi, a i tak źle robicie!
Dowody uznania wiszące na ścianie (niektóre oprawione w ramki), które z dumą
prezentowali nam strażnicy miejscy, w postaci listów pochwalnych od osób prywatnych,
przedsiębiorców, mieszkańców, czy urzędów, dowodzą, że ich praca jest bardzo istotna
na tym terenie. Jest to też dość niewdzięczne zajęcie, bo mimo wysiłków zawsze znajdzie
się osoba niezadowolona, czy czująca się niesprawiedliwie ukarana. Nie można jednak
zapominać, że strażnicy miejscy muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem i
przepisami, które mogą postronnym obserwatorom wydawać się czasem bezduszne i bez
sensu. Rozmowa ze strażnikami miejskimi była dla nas niezwykle cennym
doświadczeniem i pomogła zobaczyć wiele spraw w całkiem innym świetle. Pozwoliła
także zrozumieć z jakimi zróżnicowanymi problemami mają oni do czynienia i w jakich
stresujących sytuacjach muszą działać zawsze zgodnie z literą prawa. Stare Miasto to
przestrzeń, w której funkcjonują osoby o tak różnych interesach, że pogodzenie ich
wydaje
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niemal

niemożliwe.
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opinii

przedsiębiorców
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niedostatecznym stopniu bezpieczeństwa występującym na Starym Mieście, za co winę według nich - ponosi częściowo straż miejska, oraz relacji strażników, można wysnuć
pewien wniosek. Taki stan rzeczy spowodowany jest zapewne nie przez brak
zaangażowania straży, czy strach przed trudnymi interwencjami, lecz niedoskonałe
przepisy prawne i rozwiązania formalne, które regulują (albo i nie) kwestie
funkcjonowania społeczności staromiejskiej. Z relacji strażników wynika, że opieszałość
w przyjmowaniu uchwał przed Radę Miasta (na przykład w kwestii regulacji działalności
artystów ulicznych) pogłębia sytuacje konfliktowe na tym terenie i nie pomaga poprawie
sytuacji w tym zakresie.
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Związek przedsiębiorców z „wielkim światem” i tym całkiem malutkim.
Anegdoty i „dobre duchy” Starego Miasta
Stare Miasto – jak wielokrotnie podkreślali przedsiębiorcy – to miejsce
szczególne, bo leżące na trasie odwiedzanej przez „możnych tego świata”, ludzi kultury i
sztuki. Każda taka wizyta była powodem do dumy i wielokrotnie wspominana. Niektóre
znajomości zawarte pomiędzy przedsiębiorcą a tym „wyjątkowym” klientem nie
skończyły się z chwilą opuszczenia przez niego sklepu, ale przerodziły w długotrwałe
relacje, a nawet przyjaźnie.
[Geniusz] (…) to prawda, że Stare Miasto to jest takie okno na świat, ja tu
poznałem wspaniałe różne postacie, poczynając od Ceauşescu,

Jacqueline

Kennedy, szejka Kataru, Króla Szwecji i innych artystów wielkich, których
poznałem, nie tylko byli tutaj, ale rozmawiałem z nimi, pisali do mnie listy. Takich
ludzi bym nie spotkał w centrum handlowym. To jest na pewno bardzo ważne, że
to jest takie miejsce, że każdy kto przyjedzie do Polski to tu na ciebie trafi. Dlatego
tu powinny być biznesy na poziomie , to jest taka wizytówka.
[JW] A ma Pan może zabawne anegdoty związane z klientami czy z artystami?
Czy mógłby pan przytoczyć takie najbardziej charakterystyczne?
[Geniusz]

Tak,

no

pewnie,

że

mam.

Najbardziej

charakterystyczne…

współpracowałem z szejkiem Kataru, zaprosił mnie do siebie i kupił u mnie pół
sklepu, a później go oprowadzałem po Starówce a on tylko chodził i kazał sobie
znosić do hotelu, no i później zaprosił mnie do Paryża do siebie, tam mnie gościł,
to była bardzo przyjemna znajomość. Później jak wybuchła ta wojna i… ale to był
jedyny taki król ciekawy, a poznałem kilku królów – król Karpat Czorszewski tu u
mnie obrazki kupował, Jacqueline Kennedy moje obrazki kupowała i także król
Szwecji, ostatnio właśnie, tak, ten skandalista. Fajnie powiedział, bo ja mu mówię
żeby może ten pałac mój kupił, a on mi na to „a, portfela nie wziąłem”. Eric
Clapton u mnie dużo kupował i listy pisał później i ciągle mu wysyłałem amulety,
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które mu ponoć bardzo pomogły przestać ćpać. Wtedy on miał taki okres, że
narkotyków dużo zażywał. No, poznałem mnóstwo tu ciekawych ludzi.
[JW] Z tego co Pan mówi to były raczej większe znajomości, nie skończyły się
wraz z zakupem czegoś, tylko…
[Geniusz] Właśnie nie, jakbym liczył kto wszedł i wyszedł, to prawie wszyscy
prezydenci Stanów tutaj weszli prawda, wszystkie gwiazdy filmowe jakie były w
Polsce to wchodziły do mojego sklepu, no bo w pewnym momencie nawet
Gorbaczow był w sklepie, nawet jego zdjęcie tam wisi, w pewnym momencie to
każdy kto przechodził tą ulicą, a każdy przechodzi prawda, to wchodził tu do tego
sklepu, wszystkie delegacje i tak dalej. Ale ja mówię o takich znajomościach, które
nie skończyły się za jednym zakupem, czyli jednym słowem by sobie mnie
przypomnieli gdybym zagadał, prawda. No to są takie miejsca w których…w
zasadzie kogoś się spotyka ciekawego codziennie. Tylko większość ludzi nie umie
rozpoznać tych ciekawych ludzi prawda, a u nas zawsze pracują ludzie na
poziomie, znający języki i tutaj turysta jak wchodzi to ma z kim pogadać.
Dla Diabełka, który sprzedaje swoje prace plastyczne na ulicy, kwestia obecności
delegacji oficjalnych na Starym Mieście nie jest aż tak istotna jak dla Geniusza, jednak
pamięta tego typu wydarzenia, dzieląc się z nami dodatkowo bardzo sensacyjnymi
wydarzeniami.
[JKŚ] A czy zdarzają się Panom jakieś miłe wydarzenia, anegdoty, które mógłby
nam Pan opowiedzieć?
[Diabełek] Wydarzenia się zdarzają różne …, ale czy miłe …
[JKŚ] Może śmieszne?
[Diabełek] Czasem tragiczne! Zdarza się, że czasem przechodzą tędy te wszystkie
oficjalne wycieczki, ale to nie są ani śmieszne ani anegdotyczne wydarzenia.
Oficjale przechodzą w otoczeniu swojej ochrony, popatrzą, szybko, bo nikt nie jest
zainteresowany żeby głębiej się tutaj rozejrzeć, nie mają czasu zresztą, prawda?
[JW] A kogo Pan ostatnio pamięta, kto tutaj przechodził?
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[Diabełek] Ja wystawiam tylko w soboty i w niedziele, więc raczej rzadko i w
telewizji tylko widziałem, że niedawno przechodził tędy prezydent Miedwiediew i
rozpoznałem jednego oprowadzającego wycieczki po Starym Mieście. I właściwie
wszystkie delegacje, które przechodzą, przyjeżdżają do Polski, do Warszawy, no to
te osoby od czasu do czasu tutaj wpadają. Gorbaczow był w swoim czasie. A tutaj
zdarzają się takie wydarzenia, które mogły się zakończyć tragicznie. Raz stoję przy
obrazach i widzę, że ulicą pędzi dorożka tylko, że na koźle dorożkarskim nie ma
woźnicy a z tyłu siedzi pasażer i nie wie co począć! No i się okazało, to było na
początku dnia, koń dobiegł do narożnika i jakoś sam przyhamował, ale mogło się
źle skończyć. Okazało się, że dorożka zawadziła o pachołek przy Barbakanie,
dorożkarz zszedł, żeby to obejrzeć, w tym momencie koń się przestraszył i ruszył
pędem.
Niedawno z kolei w dorożce urwało się koło na zakręcie i też mogło się źle
skończyć, bo koń się przestraszył tego hałasu, nie chciał się zatrzymać, osie
ciągnął po asfalcie. Raz z kolej koń uderzył o pachołek kamienny przy Barbakanie
i się zabił, rok temu chyba. Czyli nieprzyjemne takie sytuacje. Czasem jakieś
sytuacje ze złodziejami są. Raz stoję tutaj z klientką, rozmawiam na temat obrazów
i podchodzi kolega, pyta: „słuchaj, sprzedałeś obraz z tymi czerwonymi różami?”.
Ja mówię, nie. „A właśnie przed chwilą nieśli.” No i pobiegliśmy z kolegą i
dogoniliśmy ich i wyrwałem mu ten obraz, mój i jeszcze jednego kolegi. Także
trzeba uważać.
Przedsiębiorcy bardzo chętnie dzielili się z nami także niecodziennymi
wydarzeniami związanymi z reakcjami klientów, które najczęściej bywały wynikiem ich
silnych artystycznych przeżyć, czy też po prostu radości i wdzięczności z zakupionego
przedmiotu.
[Diabełek] (…) Kiedyś miałem taki obraz z wilkami, podchodzi Pani z dzieckiem,
stoi, patrzy i patrzy. Stała chyba z półtorej godziny i obserwowała ten obraz.
Bardzo jej się podobał i później po jakimś czasie ten obraz kupiła, ale nigdy mi nie
zdradziła, bo tam nie było tytułu, a tytuł swój miałem, natomiast postanowiłem, że
jeżeli klient sobie nie wymyśli, co ja chciałem przedstawić, no przecież każdy z nas
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ma swoje doświadczenia i coś odbiera, może całkiem coś inaczej odbierać niż
twórca. Pytam, co pani widzi, co panią tak zafascynowało, ale nie chciała mi
zdradzić.
[Honorata] (…) Dzisiaj na przykład dostałam od klientki kwiaty. Przyszła do
mnie taka pani, która jest nie z Warszawy i mówi „Boże jak ja bym tu chciała
mieszkać na Starówce. Nie wie Pani o jakimś mieszkaniu?” Ja nie interesowałam
się, ale za trzy dni przyszła tu do mnie taka sąsiadka z tamtej kamienicy i pyta, czy
nie znam kogoś kto chciałby kupić jakieś mieszkanie na Starówce. No i połączyłam
te Panie ze sobą i są w trakcie załatwiania tego mieszkania i od jednej z nich
dostałam kwiatuszki. Wczoraj pani, która zamyka te antyki chciała żeby jej pomóc
pozbyć się tych mebli. I ja tu za chwilę zobaczyłam taką znajomą i ją
zaprowadziłam tam. Nakupiła tyle rzeczy u niej. I wszyscy się mnie pytają jak to
jest, że ja tu wszystkich znam i mam na wszystkich wpływ. Mi mówią, że powinnam
być szefową tej ulicy całej. Ja robię też aniołki z masy solnej dla dziewczyn i
kiedyś był o mnie taki program w telewizji. Kiedyś dałam dziewczynie takiego
aniołka żeby zaszła w ciążę. I za cztery miesiące do mnie przyszła i powiedziała,
że jest w ciąży. I tak nagadała wszystkim znajomym kobietom, które mają ten sam
problem, że ja tu kolejkę miałam ogromną. Zrobiłam tyle tych aniołów takich
maleńkich i ostatnio mówię, że zapłodniłam trzy już na tej ulicy. I córki koleżanki
też dostały. I to się sprawdza. Niektóre nie wierzą, ale biorą te anioły, bo im
wciskam. I się udaje. One potem przychodzą i dziękują.

[Rowerzystka] Wiele jest miłych sytuacji. Np. była taka amerykańska rodzina i
jeździli po Polsce samochodem wynajętym i kupili u mnie takiego ceramicznego
bociana. Mówili że widzieli w Polsce bardzo dużo tych gniazd bocianów i dopiero
wtedy się zorientowali o co chodzi w kreskówkach z tymi bocianami, skąd one są i
gdzie żyją. Widzieli u Disneya w filmach, ale nie wiedzieli gdzie są takie bociany.
Też z Kanady pani kupiła w zeszłym roku i wróciła teraz, żeby sobie dokupić
paterę. Wiele osób pamięta i wraca tutaj, także Polaków z innych miast. Też
miałam parę Włochów, którzy kupili u mnie sowę i potem przysłali mi mailem jej
zdjęcie jak stoi u nich na półce. Nadali mu nawet polskie imię Paweł. Była u mnie
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grupka przyjaciół i kupili sobie po takim mały zwierzaczku, a teraz wysyłają mi
zdjęcia z różnych miast jak te moje szczurki i słoniki siedzą na przykład na moście
czy na murku w jakimś mieście. Też taka pani z Holandii w zeszłym roku kupiła u
mnie kolczyki i teraz odezwała się, czy mogłaby kupić jeszcze jedne, czy mogę jej
wysłać. Więc zrobiłam jej zdjęcia i wybrała sobie parę.

[Zadbana babka] (…) była pani chyba z Włoch i wzięła dwie wielkie donice,
spytałam, czy mieszka tutaj. Nie, ona przyjechała. To też było dla mnie
zaskakujące, że może wziąć ciężkie i duże donice.
[JKŚ] A czy zdarza się, że klienci wracają ? Na przykład przychodzą, proszą, żeby
Pani doradziła im jakiś bukiet dla małżonki, czy dla kogoś innego i potem wracają
i bardzo dziękują, bo ten ktoś bardzo się ucieszył.
[Zadbana babka]

O tak, to mam bardzo często. Często też jakieś upominki

dostaję, jakieś słodkie czekoladki. Tak, wracają, machają z daleka. To jest miłe i
dość częste, bardzo jest mi miło. Na pewno jest inny kontakt jak jest właściciel w
firmie i to też się przekłada. Większe zaangażowanie i zaufanie, klient wraca, wie,
że jest wszystko ok.
[Zadbana babka] (…) przed Dniem Matki, siedziałam tutaj do 2-giej w nocy, to też
było takie fajne, przyszedł młody chłopak i zapytał, czy można kupić różyczkę ? Ja
mówię, no pewnie, że można.

[Pipi] Czasami przychodzę albo z psem albo z kotem, ale nie zawsze bo ludzie
różnie na to patrzą. Natomiast kiedyś miałam taką sytuację że przyszła do mnie
trójka ludzi i byli trochę wstawieni. Tak stanęli przede mną i zaczynają tak się
gibać w takt muzyki. I jeden z tych chłopaków mówi do tego drugiego żeby mi coś
wrzucił. No i ten wyjmuje z kieszeni 40zł i zastanawia się ile wrzucić. Wrzucił 20zł,
posiedzieli, posiedzieli no i okazało się że mam kota. Wcześniej go nie widzieli bo
siedział w pokrowcu. No więc posiedzieli drugie tyle no i ten chłopak stwierdził
kurczę, ale się z Tobą fajnie gada. No i wrzucił mi drugie 20zł. Więc w sumie
zarobiłam 40zł od jednej osoby. To jest bardzo miłe, rok temu kręcili film ze mną ,
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nie wiem czy gruziński czy rosyjski, o grajkach ulicznych. I też właśnie tego
samego dnia poznałam dziewczynę z Londynu która była tutaj ze swoim ogromnym
psem. I ten pies przyciągnął tutaj milion ludzi i zarobiłam tego dnia chyba z 250zł
bo nie dość że ludzie mi wrzucali pieniądze, to jeszcze dostałam za film. Więc
naprawdę sytuacja jest…, ja się cieszę i stwierdziłam że to jest naprawdę fajna
rzecz.

[Kapelusznik] Przeważającą część moich klientów stanowią turyści w różnym
wieku i tu nie ma reguły. Oczywiście najwięcej turystów jest latem. Bardzo
ciekawe jest spotykanie ludzi po latach, którym rysowałem portrety, lub ich
bliskim. Na przykład niedawno miałem takie spotkanie, podszedł do mnie
człowiek, który powiedział, że malowałem go 10 lat temu, a teraz robiłem portrety
jego córkom. Nie rysuję tylko ludzi, na przykład rysowałem maszynę kopertującą.

Zdarzały się również rozczarowania:

[Kobieciarz] Miałem kiedyś grupę z Brazylii i mieliśmy takiego przewodnika,
który opowiadał o Warszawie. Ja nie mogłem się wtrącać, bo ja jestem pilotem.
No i on opowiada o różnych rzeczach i w pewnym momencie został zapytany, co to
jest za drzewo. Więc powiedział, że jarzębina, z której się robi taką wódkę
jarzębiak i jak facet wypije to potem ho ho ho. No i narobił mi kłopotu, bo panie z
Brazylii bardzo chciały mieć ten jarzębiak. Można go było kupić tylko w Peweksie
i tak chodziliśmy od jednego do drugiego, ale nigdzie w całej Warszawie tej wódki
nie było. Musiałem jakoś z tego wybrnąć i powiedziałem, że to wódka sezonowa i
za trzy, cztery miesiące będzie. Były bardzo zawiedzione i do końca wycieczki
jeszcze miały nadzieję, że gdzieś jednak ten jarzębiak kupią. Dużo było tego, bo
trochę tych grup miałem, więc jest co wspominać.

[Nieprzystępna] Wie Pani, opowiem krótką historię, która miała miejsce
niedawno. Odwiedziłam dawno niewidzianych znajomych u nich w domu, piękne,
przestronne mieszkanie, modne i nowocześnie umeblowane, ale po dłuższej chwili
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uderzył mnie brak czegoś. Przez dłuższy moment nie potrafiłam nazwać czego
właściwie brakuje mi w tym – wydawałoby się – idealnym wnętrzu. Szukałam,
szukałam w głowie … i nagle olśnienie ! Przecież tu nie ma ani jednej książki !!
Wie Pani, to niewyobrażalne uczucie pustki, bo my z mężem to mamy stos książek
wszędzie, przy łóżku na przykład. Po mojej stronie łóżka kilka książek i po jego
stronie – to samo. A tam – nic. Widzi Pani, target, który ma pieniądze, książek nie
kupuje. Jak więc ma być dobrze na rynku księgarskim ?
[Gargamel] Weźcie panie pod uwagę taką jedną rzecz. Mamy dwóch grajków
przysłowiowych i jeden nazywający się bardem, tak jak w Asterixie, oglądałyście
panie? Jest tam taki bard, który strasznie rzępoli i którego najlepiej zamknąć,
zakneblować żeby nie śpiewał. Jest obok młody chłopak, który genialnie gra na
gitarze. Jak go pierwszy raz usłyszałem, to pomyślałem wokalista Dżemu Riedel
wstał z grobu i zaczął śpiewać. Miał tak genialny, podobny do niego głos, że to był
szok. Tak genialnie grał na gitarze, że zapytałem się jednego mieszkańca
Świętojańskiej, który jest muzykiem

- nareszcie chłopak, który umie grać! Z

przyjemnością go słuchaliśmy. Obok zaczął śpiewać nasz bard. Jest zgłoszenie i
nie ma rozróżnienia czy gra ładnie czy gra brzydko. Komuś to przeszkadza, staje
się to wykroczeniem. Bywa tak, że funkcjonariusz podejmując działanie ma
zupełnie inne odczucia niż zgłaszający, ale ja mam być bezstronny. Dla mnie nie
ma rozróżnienia, czy zgłaszającym jest mieszkaniec, czy kupiec, ja mam to na
sucho ocenić.
Czym byłaby Starówka bez jej „dobrych duchów”? Bez tych, których na co dzień
może nie widać, może są na drugim lub trzecim planie, ale ich rola jest ogromnie ważna i
warta podkreślenia.
[Podczas rozmowy przeprowadzanej z Nieprzystępną, w jej kameralnej księgarniantykwariacie, zauważyłam po dłuższej chwili, że niedaleko mnie, na czarnym,
niskim drewnianym krzesełku leży ogromny, czarny kocur z żółtymi ślepkami,
który ze znudzeniem obserwuje naszą rozmowę].
[JW] Ojej, jaki piękny ! Czy on tu mieszka ?
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[Nieprzystępna] Tak, mieszka tutaj, często lubi leżeć na wystawie przyciągając
klientów, głównie dzieci, które koniecznie chcą go pogłaskać. Przygarnęłyśmy go,
nazywa się Filip. Na stałe przebywa w księgarni, bo jak kiedyś wyszedł na
zewnątrz, to został dotkliwie skopany przez przechodzącego skina. Tak smutna
historia.
[JW] To straszne. Widać, że mu tu dobrze [kot wyciągnął przednie łapki przed
siebie i ziewnął szeroko].
[Nieprzystępna] Wie Pani, zabawna historia, nawet raz byłyśmy przez niego w
telewizji w programie Animals. Przyjechała ekipa i nakręciła materiał w naszej
księgarni z Filipem w roli głównej, my z przyjaciółką również się załapałyśmy do
kamery. On wyszedł pięknie, a my z przyjaciółką nie mogłyśmy patrzyć na siebie w
telewizji! (śmiech)

„Dobre duchy” w odwiedzanych przez nas miejscach przybierały jednak na ogół
ludzkie formy, na przykład skromnego pracownika w antykwariacie Geniusza. Osoba ta,
poprzez ciepłe, ale również bardzo profesjonalne podejście do klienta, roztaczała
wyczuwalną „dobrą aurę”.

[JW] Chciałam zapytać o ten piękny stary gramofon. Czy interesuje się Pan także
muzyką?
[Geniusz] Tak, bardzo. Ja lubię dobrą muzykę i właściwie w każdym nurcie widzę
dobre strony. No może ciężko mi się do hip hopu przekonać, ale może kiedyś
polubię jak syn będzie sobie puszczał. Ale, no, lubię bardzo dobrą muzykę i dużo
słucham. Niestety moja żona nie lubi głośnej muzyki, a ja jakoś tak ostatnio się
ożywiłem i niestety żona mi każe wyłączać. A jak grać to głośno, cicho to można
słuchać szemrania strumyczków leśnych, muzyka musi brzmieć. Ale my tu z
Maćkiem [pracownik antykwariatu] puszczamy ciągle dobre rzeczy – kolega jest
muzykiem, trochę gra na perkusji. I jak już nie ma tu kobiet to sobie różne dobre
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rzeczy puszczamy. Mam tutaj trochę tych starych płyt , niektóre są bardzo
ciekawe. (…)

A jakie są „dobre duchy” Aniołowa?

[Podczas naszej rozmowy wchodzi pan sprzedawca z pobliskiego jubilera i prosi
Honoratę o zapakowanie prezentu, który kupili jego klienci. Honorata wprawną
ręką ś licznie pakuje drobiazg, klienci są zachwyceni. Podczas kurtuazyjnej
rozmowy nie omieszkała troszkę ponarzekać na czynsze i niski obrót w jej
interesie].
[JKŚ] Widzimy że współpraca międzystarówkowa jest żywa. A czy Państwo się
jakoś stowarzyszacie ze sobą?
[Honorata] No jak się z kimś pracuje na jednej ulicy, to chyba trzeba, nie? Ja w
każdym razie żyję z innymi, są tacy, którzy nie żyją. Ja mam zasadę numer jeden,
że z każdym trzeba żyć w dobrych stosunkach, tak zostałam wychowana. A poza
tym jestem taki typ otwarty na wszystko. Najbardziej się przyjaźnię z małolatami, z
Kornelcią [kwiaciarnia tuż obok] i z tym pierdołą, który mi te rzeczy do
zapakowania przynosi, bo sam nie umie pakować. Ale to dobry człowiek. Starzy
ludzie już są zepsuci i mi się to nie podoba. Ja na szczęście jeszcze nie jestem. Oni
mówią do mnie na Ty, bo im nie może przez gardło przejść proszę Pani.

Z przytoczonych fragmentów wypowiedzi przedsiębiorców Starego Miasta
wynika, że anegdoty, niecodzienne sytuacje, nawet jeśli miały miejsce dawno temu są
przechowywane w ich pamięci i przytaczane ze wzruszeniem. Dotyczą klientów,
współpracowników, innych przedsiębiorców działających na tej samej, bądź sąsiedniej
ulicy. Osoby prowadzące działalność na Starym Mieście to z reguły osoby otwarte,
ceniące kontakt z innymi ludźmi i nierzadko sami go inicjujący. Charakter pracy
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przedsiębiorców sprzyja szeroko rozumianej komunikacji oraz wpływa na dużą
częstotliwość interakcji międzyludzkich.

Działalności kulturalno – oświatowe na terenie Starego Miasta

Stare Miasto w Warszawie, jako kulturalna strefa miasta, bogate jest w wiele
instytucji kulturalno – oświatowych, są nimi na przykład Staromiejski Dom Kultury,
Muzeum Historyczne, Muzeum Literatury im. Adam Mickiewicza. Placówki te są
prężnie działającymi instytucjami, które posiadają bogate zbiory i pełnią ważną funkcję
w życiu stolicy:

[Petronela] Zgodnie z założeniami nasze muzeum miało stać się wizytówką stolicy,
ważną instytucją życia kulturalnego miasta. Mimo licznych przeszkód – zdołano
spełnić tę obietnicę.

Muzea mają trzy główne cele które definiują ich działalność. O ich wypełnianiu
wspominają były i obecny dyrektor jednego z muzeów w którym prowadziłyśmy
badania.

[Jakub] Muzealnictwo ma trzy główne rzeczy do działania, to jest gromadzenie
zbiorów, opracowanie ich i udostępnianie.

Więc ja położyłem akcent na

gromadzenie.

[Krzysztof] Jeśli weźmiemy tę ustawę o muzeach, to jest tam napisanych kilka
punktów jakie są obowiązki muzeów. I na początku muzea mają gromadzić zbiory,
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ma je zabezpieczać, konserwować. I dopiero później, w punkcie czwartym, czy
piątym udostępniać. De facto idea jest taka, że muzea są strażnikami dóbr kultury i
to jest ich najważniejsza funkcja, a ta funkcja udostępniania jest drugorzędna.

Sposób zdobywania cennych eksponatów jest totalnie różny w placówkach, które
odwiedziłyśmy. Jedna z nich pozyskuje przedmioty na zasadzie darowizny od miasta,
które wyszukuje i zakupuje przedmioty (stworzono w tym celu Komisję do spraw
zakupów).

[Petronela] Miasto kupuje zbiory, przedtem są rozpatrywane indywidualnie przez
komisję zakupów.

Druga instytucja, w której przeprowadziłyśmy badania, mimo iż prowadząca podobną
działalność, sama musi dbać o nieustanne kolekcjonowanie i poszerzanie zbiorów:

[Jakub] Ja też z Paryża dużo rzeczy ściągnąłem (…) To wszystko zakupiłem, było
bardzo ciężko zdobyć dewizy.

Nie zawsze jednak chęć zakupienia cennych eksponatów do muzeum kończy się
sukcesem:

[Jakub] Kiedyś chodził też tutaj taki staruszek, który brał udział w Rewolucji
Październikowej i miał jakieś listy, korespondencję z Wiktorem Hugo. My nie
mieliśmy wtedy pieniędzy, aby je kupić. Potem po jego śmierci pojechałem, ale nie
można było otworzyć mieszkania, bo było zaklejone. Administracja powiedziała, że
zadzwoni do mnie jak otworzą. Nie zadzwonili, więc za jakiś czas znów tam
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pojechałem, a tam już ktoś inny mieszka. I poszedłem do tej administracji, a oni mi
mówią, że nic tam ciekawego w tym mieszkaniu nie było, jakieś papiery tylko.
Więc oddali to na makulaturę i nawet do mnie nie dzwonili. Tak więc, te wszystkie
listy od Hugo szlag trafił.

Czasem podczas zdobywania przedmiotów zdarzają się ciekawe i godne
przytoczenia sytuacje:

[Jakub] Jeśli chodzi o gromadzenie, to dostaliśmy też od polonistki włoskiej,
której dziadek był towiańczykiem, przekazała nam zbiory po nim. Tam był taki
obraz Napoleona, on tak w chmurach stoi. I zabawna sytuacja była z kustoszem,
bo ja pojechałem, żeby zdobyć zezwolenie na wywóz tego obrazu. No i on mówi,
żeby pokazać. Więc ja rozwijam ten obraz, a tam chmurki, chmurki, chmurki i on
w końcu mówi: dobrze, już więcej nie trzeba rozwijać. Możecie wywozić. Więc
nawet nie widział do końca, co tam jest na tym obrazie. I dobrze, bo jakby
zobaczył, to by na pewno nie dał zezwolenia. Ta kobieta też dała jakieś pierścionki
i ja je założyłem na palce, bo inaczej byśmy ich nie wywieźli.

Jedno z badanych przez nas muzeów już dwa razy zmieniało nazwę. Niestety
charakter działalności i posiadanych przedmiotów również zmieniał się z biegiem czasu,
idąc niejako własnym torem, odmiennym od zaplanowanego.

[Krzysztof] W pewnym momencie nasze muzeum z muzeum biograficznego stało
się muzeum historyczno-literackim i zaczęło gromadzić zbiory poświęcone
literaturze w ogóle. Na przykład Panie mogą się zdziwić, co tu robi dzieło sztuki w
muzeum literatury, czyli na przykład malarstwo Młodopolskie, które Panie otacza.
Na przykład jedną postać na pewno znacie chociażby z lektur szkolnych, a
mianowicie Włodzimierza Tetmajera tutaj za mną, czy Ferdynanda Ruszczyca. To
są nasze zbiory. I na przykład sztuka, na przykład meble na których siedzimy,
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malarstwo, rzeźba, grafika, bibeloty rozmaite, czy dary związane z pisarzami , czy
na przykład kupowaliśmy, czy dostawaliśmy po zmarłych pisarzach ich spuściznę,
to dostawaliśmy wszystko, co ten pisarz miał. Jeśli na przykład pisarz był
miłośnikiem numizmatów, to od razu dostawaliśmy nie tylko jego książki ale także
jego zbiory numizmatyczne. Stąd Muzeum ma taki szeroki charakter tych zbiorów.

Zapytałyśmy przedstawicieli obu placówek o profil klientów. Okazało się, iż jest
bardzo zbieżny:

[Petronela] Zwiedzający to w około 50% grupy turystyczne, 50% - grupy szkolne
i młodzież, a więc grupy zorganizowane. Czasem zdarzają się

również

spontaniczni przybysze.

[Krzysztof] Z jednej strony odwiedza nas,

mówiąc najogólniej, młodzież: od

przedszkola do liceum. Organizujemy wszelkiego rodzaju zajęcia dla różnych grup
wiekowych młodzieży aby urozmaicić lekcje, np. z romantyzmu. Na drugim
biegunie mamy publiczność seniorów. Tutaj przeważa nasz stały bywalec.
Aczkolwiek koncert jazzowy zapewnił napływ nowej publiczności. Jednak dość
rzadkim odwiedzającym nasze Muzeum jest człowiek w wieku lat 30-50. Jest to coś
nad czym bolejemy i będziemy starali się to zmienić. Na przykład mamy własnego
bloga i konto na Facebooku.

Okazuje się, że muzeum to nie tylko wystawa. Miejsca, które odwiedziłyśmy stale
starają się podnosić swoją atrakcyjność poprzez organizację różnorodnych imprez.

[Krzysztof] Mają tu u nas miejsce także rozmaite imprezy, na przykład promocje
książek. Wydawca, autor czy stowarzyszenie z działalnością, którego książka jest
związana przychodzi do nas i prosi o promocję tej książki. Jeśli nam to pasuje, to
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się dogadujemy, co do warunków organizacyjnych, finansowych itd. Dajemy
miejsce. Spotkania z pisarzami są bardzo częstym wydarzeniem tutaj u nas. (…)
Mamy także różne edukacyjne działania. Z każdą wystawą związany jest program
lekcji muzealnych, gier. Nie tylko nudna opowieść przewodnika do młodzieży,
która nie słucha tylko gra na telefonach, ale też na przykład interaktywne gry.
Dzieciaki dostają zadanie i wystawa jest pewnego rodzaju przestrzenią. Oni mają
na przykład zadanie zdobycia jakiejś informacji, czy dotarcia do czegoś, a my
dajemy im tylko wskazówki jak tego szukać. I takie gry są od szkoły podstawowej
po liceum. Poza tym organizujemy koncerty, na przykład ostatnio odbył się tutaj
koncert jazzowy, który cieszył się ogromną popularnością. To też jest ważne, bo
nie możemy być tylko takim dostojnym muzeum, musimy wyjść do ludzi.
Jest jeszcze plan takiego przedsięwzięcia na styczeń 2011 związanego z rynkiem
Starego Miasta. Mianowicie 6stycznia Fundacja Św. Mikołaja organizuje pochód
przez Stare Miasto. U nas w hallu gotyckim po prawej stronie jest taka ceglana
ściana z mocno zniszczonym freskiem Pokłonu Trzech Króli. Jest to jedyna
oryginalna gotycka ściana w Warszawie. Cudem ten fresk ocalał. Organizujemy
wystawę tytułem „Pokłon Trzech Króli” i pochód przejdzie przez nasze Muzeum
obejrzeć nie tylko ten fresk, ale wystawę opartą o ten fresk i tą tematykę zawartą w
wierszu Eliotta „Podróż Trzech Króli”. Jest to dobry przykład wykorzystania tej
lokalizacji.

Czytając wywiady, z których zaczerpnięte zostały powyższe cytaty można odnieść
wrażenie, że muzea przeszły niejako przeobrażenie od konserwatywnego miejsca, w
którym można było jedynie obejrzeć jakąś wystawę, po prężnie działające instytucje,
które starają się być przydatne, odgrywać ważną rolę w życiu ludzi, chcą przekonać
innych, że są atrakcyjne i potrzebne. Sylwetki dyrektorów zachwycają i skłaniają do
refleksji, jak bardzo zakorzenił się w nas stereotyp, iż funkcja dyrektora muzeum to nie
funkcja typowo urzędnicza. Stanowisko takie wymaga dużej kreatywności, otwartości na
nowe pomysły, czasem podejmowania ryzyka, a przede wszystkim podążania za duchem
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czasu. Dyrektorem muzeum jest się kilkadziesiąt lat, w tym czasie rzeczywistość mocno
się zmienia. Dlatego powyższe cechy są absolutnie konieczne, aby pełnić tą funkcję bez
zarzutu. Spotkałyśmy się z wieloma sytuacjami, które nas o tym przekonany, najbardziej
jednak zapadła w pamięć scena, kiedy przyszłyśmy na rozmowę z byłym dyrektorem
muzeum, osobą co najmniej 75-letnią, którą zastałyśmy na sprawdzaniu maili przez
Blackberry.

Czy Stare Miasto to dobre miejsce na prowadzenie działalności?

Zapytałyśmy naszych rozmówców, jak oni oceniają Stare Miasto. Czy biorąc pod
uwagę wszystkie za i przeciw, Stare Miasto w Warszawie to ich zdaniem dobre miejsce
na prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiedzi były dość różne, jednak
większość przedsiębiorców nie jest zadowolona z sytuacji na Starówce: malejąca ilość
odwiedzających, wysokie czynsze, problem z uzyskaniem pozwoleń na wiele inicjatyw
oraz ogólny brak wsparcia miasta powodują, iż przedsiębiorcy nie są zachwyceni obecną
sytuacją. Inaczej wyobrażali sobie prowadzenie tutaj biznesu i niezbyt pozytywnie patrzą
w przyszłość.

[Nieprzystępna] Oj, jest coraz gorzej. Na Starym Mieście było 5 księgarni, ale
wszystkie splajtowały. Ratujemy się aukcyjnymi pozycjami, ale teraz to już
bardziej hobby niż biznes.

[Diabełek] W tej chwili nie jest to dobre miejsce dla artystów. Jeżeli chodzi o
twórców, powiedzmy, że wystawiamy tutaj w 3-4 osoby, to z tego by można jakoś
wyżyć, ale jeśli wystawiamy w 30 to nie, bo już ten rynek się znacznie skurczył.
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Większość z nas wystawia tu z kilku względów: z przyzwyczajenia, bo nie mają
innego zawodu. Ale jest nas tutaj za dużo, żeby coś sensownego zarobić.
Jedna z osób, które niedawno rozpoczęły swoją działalność uważa, iż jest to dobre
miejsce na taką działalność jaką ona prowadzi, ale będzie musiała dokonać pewnych
zmian w proponowanym klientom asortymencie.

[Zadbana babka] Tak, ale myślę, że to też zależy od branży. Kwiaty będą zawsze,
ja jestem florystką, zawsze chciałam propagować kwiaty, wiązanki, ciekawe
kompozycje ale będę wprowadzała asortyment bardziej pod turystów, ale nie taki
typowy, jak tutaj panie mają, jakieś kulki z napisem Polska, tylko ciekawy, jakieś
wazony, ceramikę tak jak mówiłam, coś takiego do przewiezienia, bo pytają
turyści, czy jest coś takiego, zresztą kupują, ale wiadomo, tutaj jest bardziej
nastawienie na kwiaty, aranżacje, donice. Także ja będę pod tym kątem, bo to też
się fajnie sprzedaje i jest to dodatkowe wsparcie dla biznesu, aczkolwiek mówię,
dużo ludzi tutaj odradza biznes. Mi też mówią, że na pohybel tutaj przyszłam. Nie
ma parkingu, to jest kluczowa sprawa. Ale też jest mnóstwo ludzi, pary, które
chodzą na romantyczne kolacje, spacery, zresztą tak samo jak ja tutaj chodziłam
do Jazz Bistro, więc kawiarnie, restauracyjki jak najbardziej, myślę, że to jest
dobry biznes. Klienci mówią, że bardzo brakowało kwiaciarni, aczkolwiek nie
widać bardzo tego, nie przekłada się na-…
Są też i takie osoby, które swoją obecność na Starym Mieście traktują jak misję i
uważają że są potrzebni temu miejscu, dlatego pomimo wszelkich niedogodności będą
tutaj trwać i nie myślą o zmianie lokalizacji.

[Honorata] Ja to miejsce kocham, niezależnie od tego czy dostaję w tyłek czy nie.
Bo ja tutaj nie zarabiam, pracuję praktycznie na czynsz no i czasami udaje mi się
jakieś pieniądze zarobić, ale wiem jedno, że gdybym siedziała w domu to bym się
dawno rozwiodła, bo byśmy się kłócili z moim mężem i ja po prostu muszę być z
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ludźmi, mieć z innymi kontakt, rozmawiać. Ludzie się przede mną otwierają,
zwierzają. Działam na nich jak psycholog. I jestem im potrzebna, ale mi też są
potrzebne takie osoby. Jestem zwierzęciem stadnym, a te anioły to moja misja.

[JW] A jakiś taki ogólny bilans: czy raczej pozytywnie postrzegasz Stare Miasto
na swoją działalność?
[Pipi] Raczej tak, myślę że widząc uśmiechy przechodniów którzy na przykład
usłyszeli swoją piosenkę albo przystanęli i powiedzieli „Boże, zagrasz nam to
jeszcze raz bo to jest nasza piosenka, pobieraliśmy się przy niej!”. Więc
pozytywnie i wbrew pozorom to jest całkiem niezły zarobek. Tak wyjść sobie na 23 godziny to naprawdę, nie tracę na tym.
[JW] A jak długo zamierzasz kontynuować taką działalność?
[Pipi] Dopóki nie zedrę sobie gardła, dopóki ktoś mi nie powie, że śpiewam
beznadziejnie, dopóki nie znajdę sobie super mega wypasionej pracy i nie będę
tego potrzebowała, chociaż wtedy podejrzewam że będę to robiła dla
przyjemności, dopóki się stąd nie wyprowadzę, ale wtedy można mnie szukać w
innych miastach. Mam wrażenie że bycie grajkiem ulicznym to jest coś takiego na
całe życie mimo wszystko gdzieś to się będzie odzywać i zawsze to będzie we mnie
że grałam, że śpiewam. Ta muzyka jest we mnie i Starówka w moim życiu także ma
swoje miejsce. Podejrzewam że na studiach będę się starała wciąż tutaj
przychodzić.

Geniusz, który swoją działalność plasuje nieco wyżej niż okoliczne, tak ocenia
Starówkę pod kątem bycia atrakcyjną dla przedsiębiorców:

[Geniusz] Na moją działalność jest to naprawdę bardzo dobre miejsce, natomiast
na działalność standardową, pospolitą taką jak wszędzie to jest miejsce złe z
trzech względów – jest to miejsce sezonowe z trudnym dojazdem, z klientem
zabawowym, wakacyjnym, a nie takim, który przychodzi coś konkretnego kupić.
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Więc klientem przypadkowym i jeżeli jest to biznes taki jak wszędzie, to on na
byciu na Starym Mieście niczego nie zyskuje.

Ogólny bilans wynikający z powyższych cytatów nie nastawia optymistycznie,
jednak wszystkie działalności mają znaczenie dla ogólnego klimatu Starówki i mimo
wszystko muszą być tutaj obecne, ponieważ bez tej różnorodności, która jest obecnie, bez
tych wspaniałych ludzi i ich pomysłów jak ożywić i uatrakcyjnić Stare Miasto, miejsce to
nabrałoby całkiem innego wymiaru i stałoby się jedynie jednym z punktów w naszym
mieście do odwiedzenia przez turystów, a nie jednym z najbardziej spokojnych i
romantycznych miejsc Warszawy, do którego chętnie przychodzą zarówno przyjezdni jak
i mieszkańcy.
Jak wielokrotnie podkreślali badani, to nie wymiar finansowy jest dla nich
najważniejszy, gdyż prowadzona działalność nierzadko jest na granicy opłacalności, ale
unikalność Starego Miasta, która sprawia, że – mimo wielu problemów - nie wyobrażają
sobie prowadzenia działalności w innym miejscu.
Bez wątpienia do miejsc, które można określić metaforą genius loci zaliczamy
Stare Miasto w Warszawie, gdyż udało się tutaj zachować elementy świadczące o
tradycji, wartościach i wysiłku włożonym przez pokolenia. Stare Miasto, 2 września
1980 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego sporządzoną
przez UNESCO, zyskując tym samym globalne uznanie i zainteresowanie turystów z
całego świata. Wyjątkowość Starówka zawdzięcza w głównej mierze fenomenowi jej
rekonstrukcji, jak napisano w tekście wyjaśniającym:
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nazistowskie oddziały okupacyjne. Po wojnie mieszkańcy Warszawy podjęli dzieło
odbudowy, które doprowadziło do odtworzenia kościołów, pałaców i domów
będących symbolem polskiej kultury i narodowej tożsamości. Jest to wyjątkowy
przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego.
(Biuletyn Informacyjny Miasta Stołecznego Warszawy. Nr 1/2007. str. 6.)

KONKLUZJE

Stare Miasto od zawsze było miejscem styku kultur stwarzającym przestrzeń do
życia, pracy i wypoczynku różnych nacji, ludzi różniących się wyznaniem oraz
światopoglądem. Bezkonfliktowo różne grupy egzystowały na tym terenie przez wiele
lat, aż zostało to brutalnie przerwane przez fakt wojny i całkowitego zniszczenia
Starówki. Polacy darząc to miejsce szczególną atencją, od razu po zakończeniu wojny
rozpoczęli architektoniczną odbudowę. Niestety nie udało się zrekonstruować
najważniejszego, a mianowicie przywrócenia Staremu Miastu dawnej symboliki bycia
centrum stolicy. Wiele z przedwojennych działalności rzemieślniczych nie wróciło po
wojnie w to miejsce, które wiele straciło w tym względzie na swym statusie z
przeszłości. Inne rejony Warszawy zdobyły miano ośrodków handlowo-mieszkalnych.
Jedyną funkcją, która przetrwała, zdaje się bez uszczerbku, jest działalność kulturalna.
Stare Miast to idealne miejsce na prowadzenie działalności muzealnych, galerii (także
plenerowych) i sklepów z pamiątkami na wysokim poziomie. Prowadzenie działalności
gospodarczych na Starym Mieście wiąże się z pewną nobilitacją, co potwierdzili
przedsiębiorcy z którymi rozmawiałyśmy. Są oni dumni i świadomi swej wyjątkowości i
ogromnej odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Odpowiedzialność ta wynika z faktu
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bycia wizytówką miasta i konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu oferty i
usług, tak, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagającego turysty.
Działalności prowadzone na tym terenie, które są z regułami mikro- lub średnimi
przedsiębiorstwami, powinny z jednej strony wspierane być przez władze, a drugiej zaś
posiadać swobodę kształtowania swej oferty i podejmowania decyzji co do używania
narzędzi marketingowych. Przeprowadzone rozważania na temat przedsiębiorczości na
tym terenie unaoczniają, jak złożone jest to zagadnienie, a różnorodność przedsiębiorców
jest przeogromna i uzależniona od kryteriów, które przyjmiemy do ich systematyzacji. Z
uwagi na przyjęte założenie badawcze w niniejszej pracy, dokonałyśmy próby poznania
specyfiki małych biznesów usytuowanych na terenie Starego Miasta. Jest to niezmiernie
ciekawa kategoria przedsiębiorstw, gdyż przyjmuje ona bardzo ludzki wymiar, zależny
od postawy właściciela, jego pomysłu na życie, który na ogół przekłada się na misję
prowadzonego przez niego biznesu. Realizując swe własne cele, przedsiębiorca boryka
się ze zwyczajowymi dylematami napotykanymi na rynku przez pozostałych jego
uczestników: natury moralnej, czyli etyki prowadzonego biznesu, sposobu postępowania
w przypadku wiedzy o działaniach nieetycznych, wyboru swojej własnej drogi
działalności: uczciwej bądź na granicy prawa; czy natury ekonomiczno-społecznej:
wierności swoim ideałom kosztem małej rentowności, postępowania z pracownikami,
stosunku do innych przedsiębiorców. Nawiązany kontakt z właścicielami małych
biznesów pozwolił poznać, jak bardzo odpowiedzialna i trudna rola spoczywa na
właścicielu, który od początku do końca układa życie organizacji którą stworzył. Mimo
licznych przeciwności losu oraz, w przypadku działalności Staromiejskich, wymogów
prawnych ograniczających swobodę funkcjonowania, satysfakcja z takiego modelu życia
zawodowego jest widoczna. Przedsiębiorcy dumni są z tego, co udało im się osiągnąć,
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choć przyszłość w niektórych przypadkach bywa niepewna. Starają się utrzymywać
dobre relacje nieformalne z innymi przedsiębiorcami, wspierać się i nierzadko
stowarzyszać aby walczyć o poprawę warunków egzystencji na Starym Mieście. Na
terenie Starówki działa kilka typów stowarzyszeń integrujących przedsiębiorców z
różnych sektorów biznesowych. Rozwiązują wspólne problemy, aby zapewnić sobie
lepsze warunki na przyszłość. Powołanie stowarzyszeń ściśle wiązało się z nieustannymi
negocjacjami z zarządcami Starego Miasta. Dotyczyły one najczęściej tematów,
będących spornymi: wysokość czynszów, własność lokali, wystrój lokali wewnątrz i na
zewnątrz oraz kwestie bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy nierzadko mieli wrażenie braku
wsparcia ze strony zarządu, który sprawiał wrażenie niezaangażowanego w sprawy
społeczności biznesowej Starego Miasta. Zasadniczą kwestią z punktu widzenia
zarządzania takim miejscem jak Stare Miasto wydaje się pogodzenie jego funkcji
użytkowej (zapewnienie komunikacji, względy ekonomiczne) z duchowym wymiarem,
który kształtuje tożsamość i jest wyrazem dziedzictwa kulturowego. To niezwykle trudne
zadanie z uwagi na skrajność funkcji, które współwystępują w jednym miejscu.
Konieczna jest rozwaga i refleksja przy kreowaniu tej przestrzeni, by z jednej strony
uniknąć możliwych kolizji powstałych na styku codzienność/transcendentność, a z
drugiej działać zgodnie z wymogami stawianymi przez współczesność.
Badane przez nas placówki, należały do różnych sektorów biznesowych, a
osobowości przedsiębiorców także były dość zróżnicowane. Zauważalnym łącznikiem
jest tożsamość i identyfikacja z miejscem prowadzonej działalności oraz relacja z innymi
przedsiębiorcami z tego terenu. Wartości te często były przedkładane nad wyniki
finansowe i rentowność przedsiębiorstwa. Często, pomimo prowadzenia działalności na
granicy opłacalności, właściciele trwają w tym miejscu ze względów pozafinansowych i
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duchowych. Są oni mentalnie związani ze Starówką, z jej klimatem i atmosferą i
niewyobrażaną sobie aby mogli to miejsce opuścić. Są w stanie włożyć wiele wysiłku w
budowanie tutejszej wspólnoty i wykazują dużą kreatywność oraz zaangażowanie w
poszukiwaniu coraz to nowych inicjatyw mających promować to miejsce. Pomimo
nękających problemów, każdy z rozmówców wyraził chęć do związania swej przyszłości
ze Starym Miastem i nie brał pod uwagę zmiany lokalizacji. Biorąc pod uwagę
powyższe, uważamy, iż Stare Miasto to dobre miejsce na prowadzenie działalności
gospodarczej
Ponieważ każdy z naszych rozmówców okazał się osobowością na tyle wyrazistą i
chętnie wypowiadającą swe zdanie na temat wizji Starego Miasta oraz samych siebie w
przyszłości. Poniżej prezentujemy subiektywnie wybrane przez nas cytaty, aby
zobrazować wizerunek Starówki w oczach przedsiębiorców.
Badania które przeprowadziłyśmy na terenie Starego Miasta w Warszawie i ich
interpretacja nie wyczerpują w pełni tematu prowadzenia działalności w tej lokalizacji, a
potencjał tego miejsca jest na tyle duży, iż może stanowić źródło inspiracji do dalszych
prac naukowych w tym zakresie.

Honorata

Ja tu powinnam być szefową tej ulicy!!

Rowerzystka

Starówka jest spokojna

Geniusz

Tu powinny być biznesy na poziomie

Diabełek

Chcą nas wyrzucić ze Starego Miasta

Mały Książę

Jestem gwiazdą miasta!

Kobieciarz

Nie sprzedajemy tu chińskich podróbek

Zadbana babka

Tu się wszystko sypie

Nieprzystępna

Antykwariaty bankrutują
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Krzysztof oraz Jakub

Nasze zbiory to bezcenny skarb

Petronela

Rewitalizacja Starówki jest konieczna

Gargamel oraz Klakier Bezpieczeństwo i kompromis przede wszystkim
Kapelusznik

Trzeba lubić to, co daje chleb

Pipi

Ludzie wyczuwają autentyczność w tym co się robi

Tabela 2. Metryczka badań w terenie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Pocztówka ze Starego Miasta
Źródło: opracowanie własne
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