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Architektura  
przestrzeni politycznej:  
plac Solidarności  
w Szczecinie

Maciej Kowalewski
Protest miejski w przestrzeni: zasoby i prze-
kształcenia

Doniosłość protestu jako narzędzia polityki 
polega na tym, że jego efektem jest nie tylko wyra-
żenie roszczeń, ale także budowanie (i burzenie) 
wspólnej identyfikacji i rekonstruowanie sfery sym-
bolicznej, przeobrażanie znaczeń przestrzeni. Nowe, 
nierutynowe użycie „miejsca protestu” powoduje, że 
pamięć o mieście jest redefiniowana, zderzając się 
z polityką pamięci uprawianą odgórnie. Szczeciński 
plac Solidarności jest interesującym przykładem 
takich procesów.

Znajdujące się na placu Solidarności Muzeum 
Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu „Prze-
łomy” otrzymało I nagrodę w kategorii kultura na 
Światowym Festiwalu Architektury 2016 w Ber-
linie1. Muzeum wraz z przestrzenią publiczną na 
jego dachu zostało zaprojektowane przez Roberta 
Koniecznego z pracowni KWK Promes. Całe zało-
żenie powstało w celu upamiętnienia ofiar rewolty 
Grudnia 1970 roku i służyło do pewnego czasu głów-
nie jako miejsce oficjalnych uroczystości. Jednak  
3 października 2016 roku na placu Solidarności 
odbył się Czarny Protest2 – kilkutysięczny, wielopo-
koleniowy tłum demonstrował przeciwko projektom 
radykalnego zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wybór 
placu Solidarności na miejsce protestu był niezwykle 
skuteczny. To miejsce posiada odpowiednie warunki 
„techniczne” – znajduje się w centrum miasta, 
jest dużym, otwartym obszarem, umożliwiającym 
wzajemne zobaczenie siebie demonstrantów. Zdjęcia 
z Czarnego Protestu są sugestywne: pofałdowana 
powierzchnia sprawia, że manifestanci prezentują się 

1 Więcej na temat nagrody i decyzji jury zob. http://www.
publicspace.org/en/works/j266-centrum-dialogu-przelomy 
(27.06.2017).

2 Demonstracja organizowana była faktycznie pod hasłem „czar-
nego poniedziałku” i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jednak 
zapamiętana została (w Szczecinie) jako Czarny Protest, 
o czym szerzej dalej w tekście.
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jako „ogromne morze ludzkich głów”. Dzięki aktu-
alnym postulatom i praktykom przestrzeń protestu 
Grudnia 1970 roku znowu stała się przestrzenią 
polityczną. W jaki sposób doszło do redefinicji 
przestrzeni i jej znaczeń? Co zostało „opowiedziane” 
przez nową manifestację? W jakich warunkach – tu 
posłużmy się pojęciami znanymi z analizy dyskursu 
politycznego (political discourse analysis)3 – zaist-
niały nowe interpretacje polityki i znaczeń w sferze 
publicznej?

Taktyki oporu, takie jak okupacje, demonstra-
cje, zgromadzenia czy pochody, to w zdecydowanej 
większości narzędzia przestrzenne. Ich funkcją jest 
nie tylko manifestacja roszczeń, wspólnej tożsamo-
ści i celów działania, ale także złożony komunikat, 
adresowany do uczestników, przechodniów, jak i do 
adresatów roszczeń. Claude Rosental jest zdania, 
że demonstrację należy traktować jako należącą 
do ogólnej kategorii publicznych narzędzi komu-
nikowania, obejmujących prezentację technologii, 
wiedzy, wdrażanych polityk publicznych. W katego-
rii demo mieści się nie tylko demonstracja uliczna, 
ale także wykład akademicki i prezentacja próbnej 
wersji produktu4. Zadaniem demo jest nakłanianie, 
udowadnianie, mobilizowanie oraz przekonywanie 
zróżnicowanych grup odbiorców. Jest zatem demon-
stracja pracą nad wiedzą i podobnie jak w przypadku 
konferencji prasowej omawiającej projekt nowych 
rozwiązań technologicznych lub przełomu w medy-
cynie – w jej wyniku zmienia się pole wiedzy i pole 
wyboru. Forma demonstracji ulicznej, tak samo jak 
wersja demonstracyjna produktu lub prezentacja 
w programie Power Point, sama w sobie jest źró-
dłem informacji, porządkującej relacje nadawcy 
i odbiorcy5. W odróżnieniu od slajdów z obrazkami 
oraz informacjami, demonstracja uliczna jest rodza-
jem dynamicznego performansu, w którym czynniki 
żywiołowe nie zawsze pozwalają na bezpieczne 
zaplanowanie struktury przekazu. Umiejętność 
korekty przebiegu i wykonania tego performansu 
może mieć decydujące znaczenie, dlatego organi-
zatorzy muszą się wykazać – oprócz umiejętności 

3 Por. W.A. Gamson, A. Modigliani, Media discourse and public 
opinion on nuclear power. A constructionist approach, 
„American Journal of Sociology” 95/1989, s. 1–38;  
R. Koopmans, P. Statham, Political claims analysis: Integrating 
protest event and political discourse approaches, 
„Mobilization: An International Quarterly” 2(4)/1999, s. 203–221.

4 C. Rosental, Toward a sociology of public demonstrations, 
„Sociological Theory” 4(31)/2013, s. 344.

5 Ibidem, s. 346.

planowania – zdolnością do reagowania na przykład 
na prowokacje i zakłócenia ze strony grup konku-
rencyjnych. Przede wszystkim jednak demonstracja 
uliczna odnoszona jest do kontekstu przestrzennego, 
wykorzystywanego jako zasób, przedmiot roszczeń 
i rezultat przekształceń.

Dzięki praktykom takim jak demonstracje 
protest spaja przestrzeń fizyczną, relacje społeczne 
i sferę symboliczną. Koncentracja władzy w prze-
strzeni stanowi wyzwanie pod względem treści 
roszczeń, a rezultatem podjętego protestu jest 
często symboliczne obalenie (destrukcja) miejsca 
dominacji. Fizyczna obecność (presence), możli-
wość przyciągania zainteresowania i uwagi innych 
(attention), poczucie przynależności (membership) 
i wreszcie przywracanie podmiotowości w sytuacji 
ignorowania protestujących przez władzę (dignity) 
– należą do najistotniejszych cech uczestnictwa 
w demonstracji, realizowanych dzięki praktykom 
w przestrzeni6. Warto przywołać w tym miejscu 
znane tezy Charlesa Tilly’ego, podkreślającego 
przestrzenny wymiar każdego protestu: (1) sprzeciw 
zawsze dokonuje się w przestrzeni wytworzonej 
i użytkowanej przez człowieka, zatem przestrzeń 
o określonych cechach stwarza możliwości oraz 
ograniczenia składania roszczeń; (2) zrutynizowane 
praktyki przestrzenne wpływają na sposób mobili-
zacji oraz zakres stosowanych taktyk (co oznacza, 
że łatwiej jest zorganizować protest studencki 
w dzielnicy studenckiej lub wykorzystać przestrzenie 
pozostające poza kontrolą służb porządkowych do 
zawiązania spisku); (3) władza, jako adresat rosz-
czeń, jest związana z określonymi przestrzeniami 
i zachowaniami przestrzennymi, które najczęściej są 
kontestowane przez składających roszczenia; rytuały 
oficjalnego życia politycznego (takie jak parady albo 
publiczne ceremonie) mają charakter przestrzenny 
i protestujący mogą je wykorzystać poprzez naśla-
downictwo lub zakłócenie; (4) sprzeciw zmienia 
polityczne znaczenie miejsc i praktyk przestrzen-
nych (co oznacza, że np. miejsce masakry może 
stać się miejscem społecznej pamięci i konsolidacji 
tożsamości)7. 

6 J. Parkinson, Democracy and public space: the physical sites 
of democratic performance, Oxford 2012, s. 147.

7 C. Tilly, Spaces of contention, „Mobilization: An International 
Quarterly” 5(2)/2000, s. 138.



44 CZAS KULTURY 4/2017 (195)

Czarny Protest, Poznań 2016
fot. Barbara Sinica
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Konstruowanie przestrzeni pamięci
W szeroko opisywanym problemie polityki 

miejskich miejsc pamięci8 najczęściej wybrzmiewają 
argumenty konstruktywistyczne: upamiętnia-
nie w świetle tychże argumentów jest procesem, 
w którym decydujący udział mają działający aktorzy, 
„rzecznicy pamięci”9. Ich zadaniem jest organizacja 
pracy nad pamięcią i instytucjonalizacja społecznej 
woli upamiętnienia, przekształcająca pamięć nie-
licznych w pamięć zbiorową, a miejsca prywatnego 
upamiętnienia w miejsca ceremonii publicznych 
i oficjalnych uroczystości. Owe zinstytucjonali-
zowane praktyki pamięci same mogą podlegać 
reinterpretacji, między innymi dzięki nowym, oddol-
nym praktykom. Plac Solidarności w Szczecinie jest 
przykładem tego rodzaju trajektorii: od konstru-
owania przestrzeni pamięci do żywej przestrzeni 
politycznej.

„Wydarzenia grudniowe” czy też „tragedia 
grudniowa”, kiedy władze komunistyczne zabiły  
16 osób, stała się ważnym elementem historii 
lokalnej i tożsamości mieszkańców Szczecina10. 
Dramatyczny charakter tamtych wydarzeń odcisnął 
ślad w sposobie postrzegania miasta i rozumienia 
jego przestrzeni nie tylko przez bezpośrednich 
i aktywnych uczestników (strajkujących, milicjantów, 
żołnierzy, przedstawicieli władzy), ale także człon-
ków ich rodzin, osób postronnych i w jakiś sposób 
pokoleń następców. 

Do najbardziej wyrazistych momentów i koja-
rzonych z nimi obrazów szczecińskiej rewolty należą 
zdarzenia z 17 grudnia 1970 roku. Tego dnia tłum 
zebrany przed Komitetem Wojewódzkim PZPR 
podpala siedzibę partii, następnie demonstranci 
atakują Komendę Wojewódzką MO i budynek Woje-
wódzkiej Komisji Związków Zawodowych przy ulicy 
Małopolskiej. Jak pisze Michał Paziewski, „w tej oko-
licy od strzałów z broni strzeleckiej bądź pokładowej 
śmierć poniosło jedenaście osób, jedna osoba zginęła 
pod kołami skota. Również tutaj, spośród ponad  
120 pokrzywdzonych osób cywilnych, najwięcej było 
rannych od kul. Ponadto w czasie grudniowych walk 

8 Por. przegląd literatury na temat miejskiej polityki pamięci 
w pracy B. Pabjan, The collective memory of a city. The case of 
Wrocław, „Forum Socjologiczne” 6/2015, s. 87–122.

9 Por. J.A. Jordan, Structures of memory: Understanding urban 
change in Berlin and beyond, Stanford 2006. 

10 Zob. np. M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 
2013. 

ulicznych rany odniosło 71 milicjantów, 24 straża-
ków, 7 żołnierzy”11. 

Plac, dziś noszący nazwę Solidarności, znajduje 
się pomiędzy wspomnianymi dwoma symbolicznymi 
reprezentacjami protestu – dawnym budynkiem 
komitetu partii i dawną siedzibą wojewódzkiej 
komendy milicji. Dla uczczenia grudniowych 
wydarzeń w 2005 roku erygowano pomnik ofiar 
robotniczych protestów12. Część placu (będą-
cego w tym czasie faktycznie zielonym skwerem) 
w pobliżu pomnika stała się miejscem oficjalnych 
uroczystości w rocznicę Grudnia 1970. Jednak 
szczególnym impulsem do uruchomienia polityki 
przestrzeni upamiętnienia stało się wbudowanie 
w podziemia placu Centrum Dialogu „Przełomy” 
(CDP), otwartego w grudniu 2015 roku w trzydziestą 
piątą rocznicę wydarzeń. Jak mówił w wywiadzie 
Robert Konieczny, autor projektu:

„Stwierdziliśmy, że najlepiej byłoby powiązać 
dwie sprzeczne tradycje tego miejsca, przed- 
i powojenną i stworzyć urbanistyczną hybrydę, która 
będzie domykała przestrzeń jak kwartał, zachowując 
jednocześnie walory miejskiego placu, czyli otwartej 
przestrzeni publicznej. Pomysł na CDP zrodził się 
równolegle z koncepcją przestrzennego ukształto-
wania placu. Ukrycie większości kubatury muzeum 
pod ziemią wynikało z tego, że przed filharmonią 
i kościołem logiczne wydawało się pozostawienie 
pewnego przedpola przestrzeni dla tych budynków”. 

„Czy takie miejsce może być miejscem rekre-
acji? Wpisana jest w nie tragiczna historia.  
– Owszem, to jest miejsce pamięci, ale nie cmentarz. 
Doszło tu do tragicznych wydarzeń, co nie znaczy, 
że takie miejsca powinniśmy wyłączać z życia”13.

Projekt architektoniczny przewidział w tym 
miejscu odkrytą betonową przestrzeń, która już od 
początku (tj. jeszcze przed uroczystym otwarciem 
CDP) spotkała się z krytyką lokalnych ruchów miej-
skich i protestami przeciwko wycince istniejących 

11 M. Paziewski, Szczecin ’70, „Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej” 12(10)/2010, s. 44.

12 Nie obyło się bez kontrowersji. Zob. U. Kozłowska, A. Olejnik, 
Anioł Wolności – idea pomnika i jego usytuowanie w przestrze-
ni miejskiej i społecznej, [w:] M. Kowalewski, E. Krasucki,  
P. Miedziński (red.), Historia, miasto, pamięć. Grudzień ’70 – 
Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), Szczecin 2010,  
s. 197–207.

13 Architekt o Centrum Dialogu Przełomy: To miejsce pamięci, ale 
nie cmentarz, rozmowa E. Podgajnej z R. Koniecznym, 
Wyborcza.pl Szczecin, 22.01.2016, http://szczecin.wyborcza.pl/
szczecin/1,150424,19514788,architekt-o-centrum-dialogu-
-przelomy-to-miejsce-pamieci-ale.html (25.06.2017).

http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,150424,19514788,architekt-o-centrum-dialogu-przelomy-to-miejsce-pamieci-ale.html
http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,150424,19514788,architekt-o-centrum-dialogu-przelomy-to-miejsce-pamieci-ale.html
http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,150424,19514788,architekt-o-centrum-dialogu-przelomy-to-miejsce-pamieci-ale.html
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drzew. Przestrzeń dachu muzeum (również przed 
otwarciem obiektu) została spontanicznie przejęta 
do codziennego użytkowania między innymi przez 
rowerzystów i deskorolkarzy. Wokół tej „profanicz-
nej” praktyki zaczęły narastać konflikty, których 
wyrazem był pomysł zgłoszony przez regionalny 
zarząd związku zawodowego „Solidarność”,  
by objąć plac szczególną ochroną. W założeniu auto-
rów projektu na placu miały być dozwolone jedynie 
uroczystości religijne, oficjalne i parady wojskowe. 
Zakaz nie został wprowadzony w życie, lecz zatwier-
dzono „regulamin placu Solidarności Centrum 
Dialogu »Przełomy«”, w którym zawarto między 
innymi wymóg stosownego sposobu użytkowania 
przestrzeni. Jako powody w regulaminie podano 
kwestie bezpieczeństwa i zniszczeń elementów 
wyposażenia placu: „ze względu na bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników niedozwolone jest: 
jeżdżenie na deskorolce, łyżworolkach, wrotkach, 
rowerach i innych pojazdach […]. O nieprzestrze-
ganiu regulaminu będzie powiadomiona Policja lub 
Straż Miejska”14. W wyniku protestów i krytycznych 
publikacji prasowych po krótkim czasie obowiązy-
wania regulamin wycofano.

Owe konflikty wskazują, że odgórne dążenia, by 
stworzyć w wymiarze publicznym „powagę miejsca”, 
osiągają znikome powodzenie. Napięcia związane 
z użytkowaniem przestrzeni uznanej za uświęconą 
zdarzeniami z przeszłości są silniejsze, gdy włączony 
zostanie w nie element sporu politycznego. Poka-
zuje to przypadek sporu o inny plac Solidarności 
– w Gdańsku. Tenże położony jest przy historycz-
nej bramie Stoczni Gdańskiej, miejscu protestów 
z sierpnia 1980 roku i symbolicznego początku 
Solidarności. Znajduje się na nim wzniesiony w 1980 
roku pomnik gdańskich stoczniowców poległych 
w grudniu 1970 roku, zwany też pomnikiem trzech 
krzyży. W 2016 roku radni Prawa i Sprawiedliwości 
sprzeciwili się używaniu tego miejsca „uświęco-
nego krwią Polaków poległych w walce z reżimem 
komunistycznym”, w którym „symbolem tego 
męczeństwa” są krzyże podkreślające „chrześcijański 
wymiar polskiej drogi do wolności”, przez „grupy 
i środowiska, które nie tylko nie mają nic wspólnego 
z wartościami, o jakie walczyły liczne pokolenia 
Polaków, ale też tym wartościom zaprzeczają”, w tym 

14 S. Sidorowski, Regulamin i zakazy na pl. Solidarności, 
Wyborcza.pl Szczecin, 23.12.2015, http://szczecin.wyborcza.pl/
szczecin/1,34959,19388227,jest-regulamin-placu-sildarnosci-
-a-w-nim-zakazy-architekt.html#ixzz3z0O62heL (25.06.2017).

wypadku promując aborcję15. Spór o znaczenie 
fragmentu miejskiej przestrzeni wyodrębnionej ze 
względu na swoją historyczną rolę z punktu widze-
nia tożsamościowych narracji zbiorowości toczy się 
nie tylko w wymiarze opozycji „święte–nieświęte”. 
W przypadku Gdańska świętość miejsca jest ramą 
interpretacyjną także dla drugiej strony głównego 
konfliktu politycznego, w podobnym tonie bowiem 
wypowiadał się wcześniej reprezentujący Platformę 
Obywatelską prezydent Gdańska, uzasadniający 
z kolei zakaz antyimigranckiej manifestacji: „to 
miejsce wyjątkowe, uświęcone przez krew robotni-
ków, którzy zginęli w grudniu 1970 roku. Tu klękał 
Jan Paweł II. Niech to miejsce nas łączy i będzie 
pozytywne. Akurat plac Solidarności powinien być 
wyłączony z bieżącej gry politycznej”16. Znamienne 
jednak, że tego rodzaju głosy, postulujące zakazy 
manifestacji określonych ugrupowań, nie zaistniały 
(jak dotąd) w przypadku szczecińskiego placu Soli-
darności. 

Przestrzeń, relacje, symbole. Czarny Protest  
na placu Solidarności w Szczecinie

Trzeciego października 2016 roku w ponad  
140 miastach Polski odbyły się demonstracje zor-
ganizowane pod hasłem „czarnego poniedziałku” 
i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet17. Szczecińska 
demonstracja zorganizowana została przez partię 
Razem, lokalną strukturę grupy Dziewuchy–Dzie-
wuchom oraz szczecińskie środowisko Kongresu 
Kobiet. W demonstracji (wg danych oficjalnych) 
brało udział około pięciu tysięcy osób, a samo 
wydarzenie zostało zapamiętane i opisane w pra-
sie lokalnej jako „Czarny Protest”, głównie dzięki 

15 Cytaty z listu do wiceministra kultury, w którym autorzy uznają, 
że powaga miejsca jest naruszana np. przez tzw. manifę femi-
nistek, walczących o prawo do aborcji, co ich zdaniem nie 
może być wiązane z ideałami Sierpnia ’80, zob. Pogarda KOD 
wobec strajkujących w Grudniu 1981 r. List radnych Prawa 
i Sprawiedliwości do wiceministra kultury Jarosława Sellina 
w sprawie otoczenia placu Solidarności w Gdańsku szczególną 
ochroną, NaszDziennik.pl, 9.01.2016, http://www.naszdziennik.
pl/polska-kraj/150309,pogarda-kod-wobec-strajkujacych-w 
-grudniu-1981-r.html (25.06.2017).

16 T. Gdaniec, Na gdańskim Placu Poległych Stoczniowców nie 
będzie pikiet politycznych? Chcą tego miejscy radni PiS, 
Wirtualna Polska Gdańsk, 11.01.2016, http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1019379,title,Na-gdanskim-Placu-Poleglych-Stoczniowcow-
-nie--bedzie-pikiet-politycznych-Chca-tego-miejscy-radni-
PiS,wid,18095157,wiadomosc.html?ticaid-11668c (25.06.2017).

17 Por. E. Korolczuk, Explaining mass protests against abortion 
ban in Poland: The power of connective action, „Zoon Politicon 
Journal” 7/2016, s. 91–113.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019379,title,Na-gdanskim-Placu-Poleglych-Stoczniowcow-nie-bedzie-pikiet-politycznych-Chca-tego-miejscy
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019379,title,Na-gdanskim-Placu-Poleglych-Stoczniowcow-nie-bedzie-pikiet-politycznych-Chca-tego-miejscy
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019379,title,Na-gdanskim-Placu-Poleglych-Stoczniowcow-nie-bedzie-pikiet-politycznych-Chca-tego-miejscy
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użytym atrybutom (czarnym strojom). W poniższym 
krótkim szkicu przyjrzymy się nie tyle przyczynom 
i warunkom uruchomienia protestu w wymiarze 
ogólnopolskim, ile przede wszystkim temu, co 
lokalne – zasobom symbolicznym, społecznym 
i przestrzennym18. 

Wśród użytych zasobów symbolicznych 
pojawiły się zarówno te o charakterze ponadlokal-
nym (m.in. rama identyfikacyjna protestu i taktyka 
czarnego ubioru), jak i lokalnym (odwołanie do 
„uświęconego tradycją” miejsca składania rosz-
czeń)19. Czarny strój protestujących i takież kolory 
na flagach mają w kulturze protestu różne znaczenia: 
są odesłaniem do anarchizmu, świadomym odrzuce-
niem barw narodowych, są także odwołaniem  
do symboliki pogrzebu. Nie bez przyczyny czarny 
kolor może być wykorzystywany tak w inscenizacji 
marszu żałobnego (jak w „czarnej procesji”), jak  
i w demonstracji anarchistycznej czy podczas prze-
marszu neonazistów. W polskim przypadku ważny 
jest również skrypt „czarnej procesji”, emblematycz-
nego zdarzenia dla tworzącej się podmiotowości 
mieszczańskiej. W manifestacji na placu Solidarno-
ści (podobnie jak w innych zdarzeniach z sekwencji 
protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego 
w Polsce w 2016 r.) czarny kolor symbolizował 
determinację, powagę i osobiste znaczenie składa-
nych roszczeń, ale także pełnił funkcję komunikatu 
o jedności – obywatelskim zjednoczeniu wokół 
sprawy przekraczającej roszczenia jednej tylko 
grupy. Znamienne, że zarówno w szczecińskim, 
jak też w protestach w innych miastach z tego dnia 
uczestniczyły osoby do tej pory nieangażujące się 
w obronę praw kobiet. 

Drugi z symbolicznych zasobów – do którego 
odwoływano się nie wprost – odsyła nas do omawia-
nych funkcji upamiętnienia szczecińskiego Grudnia 
1970. Zarówno miejsce z przeszłości, jak i przeszły 
bunt szczecinian stanowiły dla demonstracji  
z 3 października 2016 roku punkt odniesienia, dopeł-
nienie, które choć niewypowiedziane wprost, stało 
się podstawą interpretacji i wymowy współczesnego 
protestu. Warto zwrócić uwagę, że mamy tu do 
czynienia z dwoma uzupełniającymi się projektami 

18 Więcej na temat teoretycznej analizy protestu miejskiego 
z odwołaniem się do tych trzech rodzajów zasobów zob.  
M. Kowalewski, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości 
i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Kraków 2016. 

19 Znamienne zresztą, że protesty zapamiętywane są głównie 
dzięki miejscom i użytym taktykom.

miejskiej tożsamości („starej” – odwołującej się do 
Grudnia 1970, i „nowej” – związanej z nowoczesną 
architekturą i wyrazistym centrum miejskim). 

Zwróćmy teraz uwagę na dwa pozostałe 
rodzaje zasobów, które zostały w tym przypadku 
uruchomione. Zasoby społeczne, tworzone przez 
gęstość i złożoność więzi i sieci społecznych, 
sprawność organizacji, przepływ wiedzy i praktyk 
i tak dalej, mają najczęściej charakter decydujący, 
choć dla obserwatorów i dla mediów nadających 
ramy znaczeniowe protestu są równocześnie 
najmniej widoczne. W odniesieniu do „czarnego 
poniedziałku” istotny był fakt, że zorganizowana 
demonstracja nie była akcją jednorazową, ale 
sekwencją działań20, podczas których sprawdzano 
umiejętności organizacyjne, miejsca oraz taktyki. 
Zmienność podmiotów organizujących (m.in. 
szczecińskie środowisko Kongresu Kobiet, partia 
Razem, grupa Dziewuchy–Dziewuchom, KOD, 
lokalne środowiska feministyczne) oraz rotacja osób 
zaangażowanych umożliwiła rekonstrukcję zaso-
bów organizacyjnych i testowanie poziomych sieci 
współpracy. Dzięki temu możliwe było przekracza-
nie granic wąskiego kręgu zaangażowanych osób, 
co wzmocnione zostało realizacją zasady „no logo” 
podczas demonstracji z 3 października21. Zasoby 
społeczne nie sprowadzały się tylko do koordynacji 
pracy nowych osób i grup, ale także do umiejętności 
tworzenia wielości funkcji podczas demonstracji. 
Powiodła się tym samym próba stworzenia tym-
czasowej sfery autonomicznej22. Zorganizowano 
na placu między innymi zajęcia dla dzieci, spacer 
z przewodnikami miejskimi dla osób pojawiających 
się na placu przed rozpoczęciem demonstracji. 
W położonej w pobliżu placu Solidarności kawiarni 
Brama Jazz Cafe utworzono sztab, nazwany ban-
kiem inicjatyw. W lokalu przygotowywane były 

20 Do tej sekwencji organizowanej przez różne środowiska nale-
żałoby zaliczyć co najmniej: protest wieszakowy przed siedzibą 
urzędu wojewódzkiego (3 kwietnia 2016 r.); protest milczenia 
przed siedzibą urzędu wojewódzkiego oraz protest na trasie 
Marszu dla Życia (24 kwietnia 2016 r.); szczeciński protest na 
placu Hołdu Pruskiego, wspierający Protest Godności 
w Warszawie (18 czerwca 2016 r.); Czarny Protest na placu 
Grunwaldzkim (25 września 2016 r.).

21 Chodzi o przyjętą także w innych miastach organizujących 
manifestacje zasadę minimalizacji (do wielkości dłoni) umiesz-
czonych na banerach i transparentach znaków identyfikacyj-
nych partii i grup wspierających. 

22 Na ten temat zob. J. Chodak, Okupacja przestrzeni publicznej 
jako taktyka współczesnych ruchów protestu, „Przestrzeń 
Społeczna (Social Space)” 1/2016, s. 74–101.
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między innymi plakaty, czarne balony, zorgani-
zowana została także wystawa prac Marty Frej, 
artystki wspierającej strajk kobiet i walkę o prawa 
reprodukcyjne kobiet. Z kolei w położonym nie-
opodal pubie zorganizowano kawiarenkę strajkową, 
gdzie odbywały się wystąpienia zaproszonych gości, 
reprezentujących różne środowiska (np. lekarzy, 
psychologów, edukatorów seksualnych). Kawiarnię 
prowadziła Sonia Mrzygłocka, dziennikarka lokal-
nego oddziału „Gazety Wyborczej”. 

Ostatni z omawianych zasobów to przestrzeń 
protestu – przede wszystkim w wymiarze fizycznym. 
Plac Solidarności nie jest przestrzenią zaprogra-
mowaną: duży, otwarty plac o centralnej lokalizacji 
(centralny również w znaczeniu koncentracji istot-
nych instytucji i obiektów) spełnia szereg warunków 
technicznych sprzyjających organizacji dużych 
demonstracji. Obecnie jest to bardzo wyraziste 
miejsce na mapie Szczecina, w sąsiedztwie którego 
znajdują się rozpoznawane landmarki miasta (m.in. 
wielokrotnie nagradzana siedziba Filharmonii 
Szczecińskiej, Zamek Książąt Pomorskich, kościół 
świętych Piotra i Pawła). Co warte podkreślenia, 
organizatorzy rozważali także inne lokalizacje (plac 
Grunwaldzki, przestrzeń przed siedzibą urzędu 
wojewódzkiego na Wałach Chrobrego, a także 
parkową przestrzeń szczecińskich Jasnych Błoni), 
ostatecznie ustalono23, że protest odbędzie się na 
placu Solidarności. Była to decyzja przełomowa, 
ponieważ obywatelskie manifestacje do tej pory nie 
odbywały się w tym miejscu, kojarzonym głównie 
z pamięcią o Grudniu 1970 i konfliktami wokół spo-

23 Jako autorkę tej decyzji wskazałbym Bognę Czałczyńską, 
szczecińską działaczkę Kongresu Kobiet.

sobów użycia placu. Protest z 3 października spełnił 
więc funkcję „nowego otwarcia” – wiele znaczących 
manifestacji KOD odbywa się od tej pory właśnie 
w tym miejscu. Co równie interesujące, w pobliżu 
placu nie mieszczą się instytucje władzy centralnej 
ani lokalnej, zatem można pokusić się o interpre-
tację, że adresatem działań demonstrantów byli 
wszyscy obywatele miasta, dla których lokalna 
tożsamość związana jest z tym miejscem (jego prze-
szłością i współczesnymi funkcjami). 

Przestrzeń publiczna nie tyle „czeka” na wypeł-
nienie jej działaniami, ile tworzy się dzięki cielesnej 
obecności, stając się środkiem politycznego wyrazu 
i przekazem jednocześnie. Jak pisze Artur Lipiński, 
ruchy społeczne wpływają poprzez swoją aktywność 
na formę pamięci zbiorowej, jednak same odwołują 
się do struktur (mnemonicznych), które do pewnego 
stopnia są od nich niezależne, a które wpływają 
na ich działanie24. Pojawienie się nowych zjawisk: 
przestrzennego uwolnienia relacji społecznych, 
zwiększonej mobilności oraz nowych technologii 
mobilizacji niezadowolenia nie zmienia znacząco 
roli miast w polityce protestu. Tym bardziej, jeśli 
przestrzeń miejska – dzięki pamięci zbiorowej – 
może być wykorzystana jako zasób o charakterze 
przestrzennym, społecznym i symbolicznym. 

Dziękuję Bognie Czałczyńskiej, Soni Mrzygłockiej-Pyć oraz 
Monice Wójtowicz za pomoc w zbieraniu informacji do tekstu.  |

24 A. Lipiński, Wartość pamięci i mnemoniczne struktury możliwo-
ści. Uwarunkowania pamięci zbiorowej w badaniach polityki 
kontestacji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 4/2015, 
s. 149.
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Czarny Protest, Poznań 2016
fot. Barbara Sinica
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