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STUDENCI POMAGAJĄ PRZEJŚĆ Z BEZDOMNOŚCI W „DOMNOŚĆ” 

 
W Muzeum Współczesnym (pl. Strzegomski 2a) trwa multimedialna wystawa 
„Bez(do)mnie”. To efekt niezwykłej współpracy, która połączyła z pozoru odmienne 
środowiska. Przez kilka miesięcy studenci Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej, doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchacze Państwowego 
Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (SKiBA) prowadzili warsztaty  
i debaty z mieszkańcami schroniska dla bezdomnych mężczyzn z Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu. Teraz możemy zapoznać się z ich 
rezultatami i obejrzeć m.in. meble stworzone z papieru, które wkrótce trafią do 
schroniska. Wystawę można zwiedzać m.in. w ramach sobotniej Nocy Muzeów. 
 
W ramach projektu antropolodzy i animatorzy kultury starali się poznać realne potrzeby 
osób bezdomnych. Rozmowy i wywiady były rejestrowane przez słuchaczy Skiby,  
a materiał filmowy i fotograficzny, który powstał przy tej okazji, jest integralnym 
elementem wystawy. 
 
Studenci Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury 
Politechniki odpowiadali za stronę projektowo-wykonawczą. Wykorzystując tylko papier 
stworzyli meble, które po wystawie trafią do schroniska i mieszkań własnościowych. 
Zbudowali również tzw. Instant Home, czyli miejsce zapewniające schronienie osobie 
tymczasowo pozbawionej dachu nad głową. Obecnie, pod okiem animatorów, jest ono 
testowane w schronisku. Studenci zaprezentowali także innowacyjny projekt domu 
treningowego, który jest wykonany z papieru i uwzględnia fazy wychodzenia  
z bezdomności.   
 
Wydarzenia towarzyszące wystawie: 
 
19.05 (sobota, godz. 18.00 - 24.00 - NOC MUZEÓW) - zwiedzanie wystawy  
z przewodnikami -  twórcami, prezentacja fotoreportażu z przygotowań do wystawy)  
 
23.05 (środa, godz. 18.00) - „INSTANT HOME - architektura bezdomnych” – prezentacja  
i wykład Jerzego Łątki 
 
25.05 (piątek, godz. 20.30) - Audiowizualne opowiadanie „Brazylia” 
autorstwa artystycznego kolektywu ze stowarzyszenia „MIASTOSPÓŁKA” 
 
28.05 (poniedziałek, godz. 18.00) - „Rozmowa o wychodzeniu z bezdomności…” 
Dariusz Dobrowolski i Wiesław Pietrzak odpowiedzą na pytania Łukasza 
Michonia i Iwony Morozow 
 

Więcej o Kole Naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego: 
WWW.hsm.pwr.wroc.pl 

 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


