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30. Rok 1993, Kraków, dzielnica Kazimierz. Fot. Jerzy Szot, zbiory Ośrodka KARTA
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Ilustracja 30. Chociaż jednym z podstawowych haseł panującego w PRL systemu politycznego był egalitaryzm, nierówności społeczne
były widoczne gołym okiem. Proces transformacji pogłębił ten rozdźwięk i już wkrótce po 1989
r. stało się jasne, kto jest beneficjentem nowych
czasów, a kto należy do przegranych. O ile ludzie młodzi, lepiej wykształceni i wykwalifikowani stosunkowo szybko się przystosowali, gorzej było w przypadku pracowników na przykład
Państwowych Gospodarstw Rolnych czy wielkich
(a jednocześnie nieefektywnych) państwowych
fabryk, wcześniej funkcjonujących dzięki dotacjom i gospodarce niedoboru, umożliwiającej
sprzedaż każdego produktu. Zarówno na wsi,
jak i w miastach można było łatwo rozpoznać
miejsca zamieszkałe przez „wykluczonych”. Na
wsi były to przede wszystkim dawne PGR-y (zlikwidowane ustawą z 19 października 1991 r.).
Rejony, gdzie wcześniej dominowały, zaczęły się
charakteryzować strukturalnym bezrobociem,
zaś dawni pracownicy stali się ogólnopolskim
symbolem ludzi nie dających sobie rady w nowych warunkach. W miastach odpowiadały im
zazwyczaj stare, zdewastowane, zaniedbane,
od dziesięcioleci nieremontowane dzielnice
(w Krakowie, Łodzi, Warszawie, na Górnym
Śląsku) czy też wielkie osiedla z lat 70. czy 80.
Występujące tu w większym nasileniu niż gdzie
indziej problemy społeczne (bezrobocie, alkoholizm, patologie rodzinne etc.) odbijały się na
sytuacji dzieci, mających z reguły znacznie bardziej utrudniony start niż ich rówieśnicy z rodzin
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zamożniejszych i lepiej dostosowanych do nowych warunków.
Zdjęcie ilustruje grupę dzieci z takiej właśnie
zaniedbanej, miejskiej, starej dzielnicy. Domy są
nieremontowane, częściowo wręcz zrujnowane.
Podstawowym (i zapewne jedynym!) miejscem
zabawy i rozrywki jest dla mieszkających tu dzieci ciasne podwórko z istniejącą tam „infrastrukturą” (trzepak, wyrzucona przez kogoś miska czy
kłąb starej siatki ogrodzeniowej). – J.K.–
Kim sfotografowane dzieci są dziś, po 20 latach? Można się zastanowić, czy miały identyczny jak dzieci z „lepszych” rodzin dostęp
do gwarantowanych przez „Konwencję praw
dziecka” praw do: wszechstronnego rozwoju osobowości, życia w godnych warunkach, równego dostępu do oświaty, nauki
i rozrywki.

