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Ktoś mógłby zapytać, dlaczego robimy to właśnie teraz. Nie 
mam na to pytanie dobrej odpowiedzi. Właściwie mogliśmy 
jeszcze poczekać na jakiś bardziej odpowiedni moment, na 
przykład świętowanie piętnastej lub dwudziestej rocznicy 
rozpoczęcia naszej działalności. Ale przecież sami nie wie-
my, kiedy to się zaczęło. Czy wtedy, gdy wpadliśmy na po-
mysł odrestaurowania budynku wildeckiej elektrowni, czy 
kiedy zarejestrowaliśmy fundację, czy może wtedy, gdy za-
czął działać SPOT.? Trudno powiedzieć. Jedynym naszym 
usprawiedliwieniem wydaje się po prostu upływ czasu 
i przepływ ludzi. Wciąż pozostajemy miejscem, w którym 
wiele osób potrafi się realizować, ale także nabiera prze-
konania, że mogłyby robić więcej, w większej skali i gdzie 
indziej, w Warszawie, na Majorce... Inaczej mówiąc, wyda-
jemy tę książkę teraz, ponieważ za upływem czasu i cyr-
kulacją ludzi kryje się erozja wspomnień. Podejmując się 
opisania tych kilkunastu lat funkcjonowania, nie tyle pró-
bujemy przeciwstawić się tym procesom, ile chcielibyśmy je 
przynajmniej spowolnić.

„Domagamy się przygody. Niektórzy, nie znajdując jej na 
Wildzie, szukają jej na Księżycu. My zaś wiążemy swoje na-
dzieje, zawsze i przede wszystkim, ze zmianą na Wildzie. 
Proponujemy tworzenie sytuacji, nowych sytuacji. Zamie-
rzamy obalić prawa, które krępują rozwój skutecznych 
działań w życiu i kulturze”1.

To mógłby być fragment naszego manifestu, którego kon-
sekwencją byłoby powstanie SPOT. W oryginale jednak 
nie chodzi wcale o Wildę, ale o całą Ziemię. Constant An-
ton Nieuwenhuys, autor powyższych słów, wraz z kolegami 
z Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, w końcu lat pięć-
dziesiątych chciał zmieniać społeczeństwo przemysłowe 
i przekształcać miasta. My natomiast, przenosząc kilkanaście 
lat temu swoje życie na Wildę, postanowiliśmy spróbować 
jedynie zmienić jej wizerunek. Dzisiaj chcemy podzielić się 
doświadczeniem zmiany, do której – mamy nadzieję – nasze 
działania się przyczyniły. I były dla nas prawdziwą przygodą.

1	 Constant,	Nowe miasto dla nowego życia,	[w:]	Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście,	wybór	i	przekład	
M.	Kwaterko,	P.	Krzaczkowski,	Warszawa	2015,	s.	274	(ze	zmianami).
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o przygodzie 

Za powstaniem SPOT. nie kryje się żadna tajemnica czy 
ideologia. Wiedzieliśmy, że w walce z ogarniającą nas try-
wializacją egzystencji najsilniejszym remedium będzie 
niebanalna praktyka życia codziennego. Nie wykorzysty-
waliśmy nigdy sytuacjonistycznych technik dryfowania 
czy przechwytywania, ale dzieliliśmy z sytuacjonistami 
przekonanie, że sprzymierzeńcem zmiany społecznej jest 
kreatywność dnia codziennego. Zdolność myślenia wolne-
go od schematów, wewnętrzną motywację do działania oraz 
odkrywania samego siebie i świata staramy podtrzymywać 
każdego dnia, i to nie tylko w ramach fundacji.

Niniejsza książka jest nie tylko próbą refleksji nad zmianą, 
jaka dokonała się na Wildzie, w naszym myśleniu o roli or-
ganizacji pozarządowej i metodach pracy. Jest także przy-
pomnieniem kilkudziesięciu naszych projektów spośród 
wielu, które udało nam się zrealizować na poznańskiej Wil-
dzie w latach 2008–2019. Ich realizacja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie wsparcie finansowe wielu instytucji (m.in. Wy-
dział Kultury Urzędu Miasta Poznania, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultu-
ry oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz współpraca 
z dziesiątkami różnych organizacji, zarówno tych wildec-
kich (Świetlica Środowiskowa na ul. Fabrycznej, V Liceum 
Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, Parafia Katolicka 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Sklep z Cytatami, Rada 
Osiedla Wilda, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Ce-
gielskiego, Schron Kultury Europa itd.), poznańskich (In-
stytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta 
Poznania, Galeria Miejska Arsenał, Arena Design, Zespół 
Szkół Muzycznych w Poznaniu, Fundacja Mały Dom Kultu-
ry itd.), jak i ogólnopolskich (Instytut Wzornictwa Przemy-
słowego, Gdynia Design Days, Łódź Design Festival, Funda-

cja Bęc Zmiana, Ośrodek Karta itd.). Wykreowało je ponad 
dwieście osób z różnych środowisk, o różnych kompeten-
cjach i różnych zainteresowaniach (designerzy, artyści wi-
zualni, architekci, muzycy, urzędnicy, wykładowcy akade-
miccy, kuratorzy, dziennikarze itd.). Niektóre z osób, które 
powołały je do życia (Damian Bieniek, Marta Milczarek, 
Karolina Wajman, Maciej Frąckowiak, Aleksandra Białek 
i Marek Krajewski) współtworzyli także niniejszy projekt 
wydawniczy. O zaangażowaniu innych (m.in. Magdy Szew-
ciów, Moniki Rosińskiej, a przede wszystkim Agnieszki Bu-
lić) zawsze będziemy pamiętać.

Na książkę, którą oddajemy w Państwa ręce, składa się 
krótki rys historyczny, zapis dyskusji osób związanych 
z fundacją, wyimki z ankiety, którą przeprowadziliśmy 
wśród osób koordynujących fundacyjne projekty, mapa 
Wildy z naniesionymi punktami naszej aktywności, wybór 
zdjęć dokumentujących wybrane projekty, krótki opis naj-
ważniejszych realizacji oraz podsumowanie, w którym Ma-
rek Krajewski próbuje uchwycić istotę działania fundacji.

Opracowanie nie powstałoby, gdyby nie wspólny wysiłek 
wielu osób i instytucji. Nie powstałaby także, gdyby nie 
uczestnicy naszych projektów oraz finansowe wsparcie 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Wszystkim im 
– dziękujemy.
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Fundacja  
w liczbach
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10 instytucji współfinansujących projekty

269 zrealizowanych projektów

63 nieodebrane połączenia  
telefoniczne do jednej osoby

5 wydanych książek

67 Liczba partnerów 
instytucjonalnych

218 osób współtworzących 
i realizujących projekty

27 dotacji
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14 zorganizowanych 
lotów balonem

2200 pomalowanych 
szczebelków balustrady 
na ulicy Hetmańskiej

6
kilometrów pokonanych 
w czasie najdłuższego 
wernisażu

18 minut spędzonych  
na leżeniu przed kościołem

234 metry odnowionej  
rury ciepłowniczej

43 koncerty

fu
n
dacja w

 liczbach
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Mapa działań 
fundacji na Wildzie

1 Spot na SPOT. / 2007

2 Re.produkt / 2009

3 Re.architektura / 2010

4 Ponderabilia / 2010

5 Wielkie projektowanie / 2010

6 Samizdat+ / 2010-2011

7 Design dla Niezaawnasowanych / 2011-2015

8 Kolaboratorium / 2011-2012

9 „Bombowy spacer” / Urban Design Wilda / 2013

10 „Plac zabaw, o jakim nawet nie marzyłeś” / Urban Design 

Wilda / 2013

11 „Rura, która łączy” / Urban Design Wilda / 2013

12 „Piknik pod Parasolami” / Urban Design Wilda / 2013

13 Lepiej Widzieć / 2013-2014

14 Nowa Wspólna Wilda / 2014

15 „Literacka Trasa Biegowa” / Nowa Wspólna Wilda / 2014

16 Zabawy dla dzieci / Nowa Wspólna Wilda / 2014

17 Siedziska betonowe / Nowa Wspólna Wilda / 2014

18 Wystawa pokonkursowa / Nowa Wspólna Wilda / 2014

19 Zbiórka fotografii / „Ramy Pamięci” / Nowa Wspólna Wilda 

/ 2014

20 Pływalnia „Chwiałka” / wystawa „Ramy Pamięci” Nowa 

Wspólna Wilda / 2014

21 Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego / wystawa „Ramy 

Pamięci” / Nowa Wspólna Wilda / 2014

22 McDonald’s na ul. Hetmańskiej / wystawa „Ramy Pamięci” 

/ Nowa Wspólna Wilda / 2014

23 Introligatornia na ul. Wierzbięcice / wystawa „Ramy 

Pamięci” / Nowa Wspólna Wilda / 2014

24 V Liceum Ogólnokształcące / wystawa „Ramy Pamięci” / 

Nowa Wspólna Wilda / 2014

25 Fabryka Kartonów „Agol” / wystawa „Ramy Pamięci” / 

Nowa Wspólna Wilda / 2014

26 Neon „Wilda” / Neowilda / 2014

27 „Wildeckie neony” / Neowilda / 2014

28 Wildecki Bieg Śniadaniowy / 2014-2019

29 „Nieboskłon” („Hemelboog”) / Wildecka Frajda / 2015

30 Silent Sky Project / Wildecka Frajda / 2015

31 „Odgłosy lasu tropikalnego” / Wildecka Frajda / 2015

32 „Okno” / Wildecka Frajda / 2015

33 „Człowiek, który wiedział za dużo” / Wildecka Frajda / 2015

34 Marka artystyczna / 2015

35 Wildecka Gra Miejska / 2015-2109

36 „Siatką w płot” / Miejski Design Wilda / 2015

37 „Klopsztanga” / Miejski Design Wilda / 2015

38 „Foodtarg” / Lokalny Design Wilda / 2017

39 „Most” / Lokalny Design Wilda / 2017

40 Konkurs winiarski „Polskie Korki” / 2017-2019

41 Pop Up Table / 2019

42 Wildeckie Fatamorgany / 2019

43 Wilda Ctrl+S / 2019
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16 Maciej Frąckowiak: Opowiedzcie o początkach. Jak to 
się stało, że tu dzisiaj siedzimy, podsumowując dziesięć 
lat działalności SPOT.? Co sprawiło, że zechcieliście stwo-
rzyć takie miejsce, powołać fundację?

Monika Sadowska: Fundację założyliśmy we troje: z Le-
chem Olszewskim oraz Anną Elzanowską, która studiowała 
z nim historię sztuki. Anka była w tym czasie moją wspól-
niczką. Nasze drogi się potem rozeszły, ale pierwsza wy-
stawa – „Spot na SPOT.” – odbyła się przy jej współudziale. 
SPOT. nie powstał jednak dlatego, że myśleliśmy o fundacji. 
Od początku myśleliśmy o nim jako miejscu wielu zdarzeń, 
fundacja miała być jednym z nich.

Lechosław Olszewski: Z mojej perspektywy początek był 
banalny. Budynek, w którym Monika wraz Agnieszką Bulić 
(inną moją koleżanką z historii sztuki) prowadziły restaura-
cję „Fryga”, miał zostać sprzedany, zaczęliśmy więc poszuki-
wania innego miejsca na działalność. Trafiliśmy na budynek 
wildeckiej elektrowni, nie do końca przypadkowo, ponieważ 

moja rodzina od XIX wieku jest związana z Wildą, przy uli-
cy Zmartwychwstańców chodziłem do szkoły średniej. 
W związku z tym, że nie mieliśmy wystarczających środków, 
aby samodzielnie przejąć budynek elektrowni, próbowali-
śmy namówić do współpracy różnych naszych kolegów i ko-
leżanki (m.in. wspomnianą Annę).  Wielu z nich w pędzącym 
kapitalizmie znalazło się różnych korporacjach i wszyscy 
po jakimś czasie mieli zadyszkę. Po rozmowach z nimi byli-
śmy przekonani, że wszyscy z nich chcieliby robić wspólnie 
coś, co naprawdę lubią, w jakimś fajnym miejscu. Pomy-
śleliśmy, że to jest jedyny sposób, aby zagospodarować tak 
dużą powierzchnię. Poza tym, szefując Fundacji Kulczyków, 
wcześniej przygotowywałem opracowanie, które opisywało 
przedsięwzięcia łączące z powodzeniem funkcje komercyj-
ne z działalnością artystyczną. Nie myśleliśmy oczywiście 
o nowym Starym Browarze, ale raczej o takich miejscach, 
jak: Colette w Paryżu, Corso Como w Mediolanie czy TAD 
w Rzymie. Kiedy jednak zaczęliśmy rozmawiać o konkret-
nych rozwiązaniach, okazało się, że nikt z naszych kolegów 
nie jest ostatecznie gotowy na to, aby zaangażować się w taki 
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projekt. Prowadziliśmy już jednak rozmowy z Zarządem 
Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), na jakich zasa-
dach moglibyśmy przejąć zrujnowany budynek i na co może-
my liczyć z ich strony. Szybko okazało się, że musimy sobie 
sami poradzić. Postanowiliśmy, że spróbujemy wynegocjo-
wać takie warunki umowy, które pozwolą nam sfinansować 
wszystko z własnych środków i kredytu. Ostatecznie ryzyko 
finansowe wzięły na siebie Monia i Aga, a ja razem z Anką 
wspomagaliśmy je merytorycznie. Mieliśmy więc trzech hi-
storyków sztuki i socjologa (Monię), którzy mieli niespożytą 
energię, chcieli się rozwijać i zajmować się nie tylko tym, co 
pozwoli się im utrzymać, ale przede wszystkim tym, co ich 
interesuje. Gdy ostatecznie „Fryga” podpisała umowę z ZKZL 
powołaliśmy fundację, która już w czasie remontu zaczę-
ła organizować wystawy i tak to się zaczęło. Fundacja stała 
się przestrzenią umożliwiającą działalność wszystkim, któ-
rzy nie byli w stanie włączyć się w biznesową część SPOT., 
a chcieli robić coś fajnego.

MS: Razem z Anką, która była już wtedy właścicielką ga-
lerii biżuterii polskich projektantów, stworzyłyśmy design 
store, który był pierwszym komercyjnym przedsięwzię-
ciem w ramach SPOT. Obracałyśmy się w środowisku pol-
skiego i światowego designu, szukałyśmy niesztampowych 
projektów, a jednocześnie ustalałyśmy kształt wystaw. Ko-
mercyjna działalność przeplatała się z planami fundacji. 

Nie wszystko, co pokazywaliśmy, nadawało się później do 
sprzedaży, ale też często wielu designerów nie miało ambi-
cji artystycznych.

MF: A kto wymyślił samą nazwę – dlaczego SPOT.?

MS: Jej autorem jest grafik i nasz przyjaciel – Adam Że-
browski, który wcześniej pracował z Lechem przy róż-
nych kampaniach reklamowych. Pamiętam, że w czasie, 
w którym myśleliśmy nad identyfikacją, Adam miał swoje 
obowiązki w Warszawie, więc nie mógł do nas przyjechać. 
Mimo że spędziliśmy wiele godzin, rozmawiając przez te-
lefon i tłumacząc ideę przedsięwzięcia, które miało łączyć 
designerów z architektami i projektantami wnętrz, bu-
tik z biżuterią z niszowymi kosmetykami oraz restaurację 
z delikatesami z polską żywnością itd., nie byliśmy pewni, 
czy coś wymyśli. Ale wymyślił. Zadzwonił i powiedział, 
że niezwykle trudno znaleźć słowo, które opisywałoby to, 
co chcemy zrobić, radzi więc nie kombinować i nazwać się 
„miejsce”, czyli SPOT.

MF: Pierwsze projekty fundacji, jak „Re.architektura” 
czy „Ponderabilia”, kojarzą mi się z edukacyjną działal-
nością wystawienniczą, nakierowaną na upowszechnia-
nie pewnego sposobu myślenia o projektowaniu. Dopiero 
po jakimś czasie pojawiły się aktywności, które miały 
zmieniać najbliższe sąsiedztwo.

LO: Widownia dla tego, co zaproponowaliśmy pierwszymi 
działaniami Fundacji, była raczej w Warszawie niż w Po-
znaniu. Nasze wystawy podróżowały do Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego w Warszawie, na festiwal Gdynia 
Design Week czy Łódź Design Festival, ale nigdy nie docze-
kały się omówienia w Poznaniu.

MS: Zauważyliśmy, że działalnością wystawienniczą, która 
próbuje wytłumaczyć współczesne zjawiska przez odwoła-
nia do historii, bardziej ludzi dystansujemy, niż ich do sie-
bie przyciągamy. Niewiele osób potrafiło odpowiedzieć na 

Wielu z nich w pędzącym 
kapitalizmie znalazło się 
w różnych korporacjach 
i wszyscy po jakimś czasie mieli 
zadyszkę. Po rozmowach z nimi 
byliśmy przekonani, że wszyscy 
z nich chcieliby robić wspólnie 
coś, co naprawdę lubią, w jakimś 
fajnym miejscu. 
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pytanie, czym jest SPOT., a jeszcze mniej osób na pytanie, 
co się w nim dzieje. Chcieliśmy to zmienić.

Damian Bieniek: Sądzę, że ta zmiana miała dużo 
wspólnego z tym, jak design był w ogóle w Polsce 
traktowany. Gdy zaczynaliśmy, zwracano uwagę na formę, 
przede wszystkim na jej estetyczny wymiar. Później 
zaczęło się podkreślać takie aspekty, jak ekologia czy 
zrównoważony rozwój. Te idee stały przecież za naszym 
cyklem „re”. W jego ramach pokazywaliśmy przyjazny 
naturze design i architekturę. Później samo określenie 
„projektowanie” zaczęto stosować już nie tylko do 
przedmiotów, ale też usług, przestrzeni miejskiej, relacji 
społecznych itd. I wtedy pojawiły się takie projekty, jak 
„Urban Design Wilda”.

MF: Damianie, w jaki sposób znalazłeś się w SPOT.?

DB: Odpowiedziałem po prostu na ogłoszenie, przyszedłem 
na rozmowę kwalifikacyjną i dwa dni później włączyłem się 
w przygotowania do otwarcia design store. To był perfor-
mance połączony z wystawą. W pełnej powadze wnosiliśmy 
wybrane obiekty ubrani w białe fartuchy. Było to pewnie 
atrakcyjne dla odbiorców, dlatego stało się uniformem dla 
sprzedawców i wszystkich pracujących. Wbrew ekspery-
mentalnym i laboratoryjnym intencjom ubrania te bardziej 
kojarzyły się ze szpitalem. Z drugiej strony odnosiły się 
do wszystkiego, co było dla mnie w tym czasie wyjątkowo 
interesujące. Krótko przed rozpoczęciem pracy w SPOT. 
wróciłem ze stypendium w Stanach Zjednoczonych i szu-
kałem takiego miejsca, które byłoby inne, takie niepolskie… 
Po powrocie pożegnałem się z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza, który w moim odczuciu był wyjątkowo sko-
stniały, i skoncentrowałem na studiach fotograficznych 
na ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych (ASP). Chciałem 
współtworzyć coś żywego, na czasie. Nie wyobrażałem so-
bie siebie jako pana, który siedząc za biurkiem, próbuje za-
bić czas.

MF: Marto, a jak to było w twoim przypadku?

Marta Milczarek: Podobnie jak u Damiana, tylko ja wróci-
łam z Hiszpanii, w której mieszkałam. To było w 2012 roku. 
Postanowiłam poszukać pracy w trzech miejscach. Jednym 
z nich był SPOT. i akurat tak się złożyło, że Damian wyjeż-
dżał wtedy do Warszawy i zajęłam jego miejsce. Głównym 
tematem był wtedy konkurs na siedzisko w strefie kibica 
EURO 2012. I wystawa wszystkich nadesłanych projektów. 
To był mój pierwszy kontakt ze SPOT. Damianem – pa-
miętam, że bardzo mnie stresował, ponieważ uważał, że 
wszystkie podpisy są krzywo nalepione. Potem zaczęłam 
koordynować wykłady i warsztaty z designu, które nazy-
wały się „Design dla niezaawansowanych”. Zachłysnęłam 
się tym wszystkim. Nie interesowałam się wcześniej desi-
gnem. Na historii sztuki nie poświęca się mu wiele czasu. 
Nigdy nie miałam kontaktu ani z konkretnymi obiektami, 
ani z ludźmi, którzy je zaprojektowali. Tak naprawdę u sie-
bie poczułam się jednak trochę później. Bardzo odpowiada-
ło mi to skierowanie uwagi na działania społeczne, o czym 
wspomnieliście. Udało mi się realizować ostatnie projekty 
wystawiennicze związane z designem, ale po „Kolaborato-
rium” całą energię skierowano na pracę z mieszkańcami 
Wildy. 

MF: Karolino, teraz twoja kolej – przy okazji możemy się 
na chwilę oderwać od tego, co powoli staje się historią.

Karolina Wajman: Ja szukałam interesującego miejsca 
do pracy. Po wcześniejszych doświadczeniach chciałam 
całkowicie zmienić optykę i skalę działania. Przycho-
dząc na spotkanie rekrutacyjne, sama nie do końca wie-
działam, czego chcę. SPOT. nie szukał nikogo do funda-
cji, w której pracowała Marta, więc ostatecznie dostałam 
propozycję pracy w akademii kulinarnej. Przez dwa lata 
skupiałam się na nowych trendach, ciekawych prowadzą-
cych; pomagałam realizować warsztaty. Niespodziewanie 
dostałam propozycję przejęcia obowiązków Marty, któ-
ra postanowiła wrócić do Hiszpanii. Z miejsca musiałam 



19

O
 C

O
 N

A
M

 C
H

O
D
Z
I

zaangażować się w pisanie wniosków grantowych. Część 
była już w dużym stopniu opracowana, ale przygotowałam 
także swój autorski projekt i mogłam się w końcu zreali-
zować jako kulturoznawczyni, absolwentka mediów inte-
raktywnych i widowisk na UAM.

MF: Zanim przejdziemy do projektów, chciałem jeszcze 
zapytać bardziej ogólnie: czy w ogóle wierzycie w to, że 
rzeczywistość społeczną wokół nas można zmieniać?

DB: Wtedy, na początku i w trakcie pracy w SPOT., być 
może w to wierzyłem. Teraz w ogóle się nad tym nie zasta-
nawiam. Nie jest to w każdym razie powód mojego działa-
nia. Zmieniam rzeczywistość tylko na tym poziomie, który 
jest dla mnie osiągalny. Wyleczyłem się już z dużych zmian 
społecznych, skupiam się na mikroskali. Dorosłem.

MF: Lechu, ty też dorosłeś?

LO: Chyba nigdy nie myślałem takimi poważnymi katego-
riami. Poza tym stworzyliśmy SPOT. nie dlatego, że skoń-
czyliśmy studia i byliśmy naiwni, ale dlatego, że mieliśmy 
już swoje doświadczenia i ambicje. Zmagałem się z tego 
typu wątpliwościami przy okazji Zewnętrznej Galerii AMS. 
Ostatecznie angażowanie się w tego typu projekty ciągle 
jest interesujące, dlatego że próba zmiany postawy innych 
ludzi czy ogólnie: rzeczywistości społecznej, pozwala same-
mu się rozwijać, co jest dla mnie niezwykle ważne. Możemy 
zmieniać się natychmiast, a zmiany społeczne dokonują się 

przez pokolenia, w sposób ewolucyjny. Dla mnie cały czas 
jest ważne to, że wiem, że jesteśmy miejscem realizującym 
projekty, które tworzą wartości, a nie je odtwarzają, czy 
wręcz spieniężają. Jestem przekonany, że w długiej per-
spektywie takie przedsięwzięcia obronią się same. Czy one 
będą oddziaływać teraz, czy też będą oddziaływać za jakiś 
czas, to nie ma większego znaczenia, zawsze bowiem będą 
coś znaczyć.

MF: Opowiadasz o projektach społecznych tak, jakby 
były dziełami sztuki, które czekają, aż je ktoś odkryje – 
z nadzieją.

LO: One mają wartość dla nas. Dlatego, że dzięki realiza-
cji różnych projektów sami poznajemy inne perspekty-
wy, nabywamy jakąś wiedzę i doświadczenie, stajemy się 
kimś innym. Gdy jadąc do was stałem w korku, zastana-
wiałem się, o co będziesz nas pytał. Na przykład: co dała 
mi realizacja wszystkich tych projektów? I prawdę mó-
wiąc, górnolotnie odpowiedziałbym, że dzięki nim jestem 
zdecydowanie bardziej świadomym obywatelem. Gdyby nie 
one, nie musiałbym pokonywać tak wielu biurokratycznych 
barier, zmagać się z obojętnością. Krótko mówiąc: nie 
wiedziałbym, jak działa miasto, gdzie są ważne miejsca, 
kto podejmuje decyzje, stoi za inicjowaniem określonych 
procesów, kim są ludzie, których nie widać, a w zasadniczy 
sposób wpływają na to, w jakim otoczeniu żyjemy itd. To 
oczywiście nie dotyczy tylko miejskości, ale i systemu gran-
towego, lokalnej polityki kulturalnej, stosunków w polu 
sztuki i designu.

MF: Fundacja często realizowała projekty w innym skła-
dzie osobowym, próbując się tym samym dzielić się opi-
sywanym przez Lecha doświadczeniem zmiany. Na co 
dzień tego nie zauważamy, ale z perspektywy czasu to 
istotna wartość takich działań.

MS: To prawda. W tej postawie można doszukiwać się war-
tości, ale można ją także odczytywać jako naszą słabość. 
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W realizacji naszych projektów brało udział może z dwie-
ście osób (także wiele osób z zagranicy) i nie udało nam się 
znaleźć formuły, dzięki której pozostawalibyśmy z nimi 
w stałym kontakcie. Myślę, że gdybyśmy zorganizowali im-
prezę urodzinową, to na pewno nie przyjechaliby wszyscy, 
a niektórzy nawet pewnie nie pamiętaliby, że z nami coś 
zrobili. To cena, którą płacimy za taką postawę.

MF: A gdybym was zapytał, które z przedsięwzięć najle-
piej wyraża to, co uważacie za najważniejsze w działa-
niach fundacji. Co byście odpowiedzieli?

LO: Na moje myślenie o rzeczywistości największy wpływ 
miał projekt „Kolaboratorium”. Uważam, że w ogóle był dla 
fundacji najistotniejszy. Chociaż dla wielu uczestników 
mógł być po prostu nudny – kto przy zdrowych zmysłach 
może brać udział w wykładzie, który trwa trzy godziny? 
Projekt, który zaproponowaliście wtedy z Moniką Rosiń-
ską, trafił w punkt, dotyczył bowiem wszystkich przeczuć 
i intuicji, które unosiły się w powietrzu. Znaczył kolejną 
stację na naszej drodze od design store do projektów par-
tycypacyjnych. Jak wspominał Damian, na początku eks-
cytowaliśmy się tym, że obiekty, które mieliśmy w SPOT., 
były dostępne i pokazywane jedynie w Nowym Jorku czy 
Londynie; interesowały nas przedmioty same w sobie. 
Potem zaczęliśmy interesować się ich materią, procesem 
produkcji, cyklem życia, zrównoważonym projektowa-
niem i oddziaływaniem na środowisko. O tym były projek-
ty „re”. Potem, w „Ponderabiliach”, zaczęliśmy się zasta-
nawiać nad relacjami pomiędzy przedmiotami i ludźmi, 
aby w końcu – po realizacji „Kolaboratorium” – zacząć pró-
bować dokonywać zmiany społecznej za pomocą ich par-
tycypacyjnego tworzenia. Każdy z nas wiedział, że musi 
nadejść taka radykalna zmiana postawy, ale nie mieliśmy 
„świadków”, którzy mogliby potwierdzić, że projektowa-
nie relacji społecznych jest możliwe. Do dzisiaj pamiętam 
wykład Bryana Bella i wrażenie, jakie na mnie zrobiła 
jego opowieść o projektowaniu i budowie szpitala. W kon-
tekście moich ówczesnych doświadczeń z architektami 

mówienie o uwzględnianiu kontekstu kulturowego, z jed-
nej strony, a z drugiej – na przykład ruchowych ograni-
czeń pacjentów, brzmiało jak opowieść science fiction. 
Wiedziałem, że w taki sposób mogą powstawać niewielkie 
przedmioty, powiedzmy codziennego użytku, ale nie wie-
działem, że to się może odbywać w tak dużej skali, płynnie 
przechodzącej od budynku na otoczenie. I to był dla mnie 
taki moment iluminacji, kiedy zapytałem, dlaczego my nie 
możemy tego robić na Wildzie.

MF: Zaprosiliśmy do SPOT. ludzi z całego świata, aby uza-
sadnili to, co sami zaczynaliśmy robić. Choć zdecydowa-
nie się w tym czasie nie obijaliśmy, całą pracę nad tym 
przedsięwzięciem wspominam jako okres heroiczny.

LO: Pamiętaj, Macieju, że ja wtedy pracowałem jeszcze na 
pełnym etacie na UAM, prowadziłem kilka firm i zacząłem 
przygotowywać się do organizacji EURO 2012 w Poznaniu. 
To był dla mnie czas wyjątkowej aktywności, ale to też był 
taki moment, kiedy przejęliście z Moniką Rosińską pałecz-
kę zaangażowania od Marka Krajewskiego. Nie wspomina-
łem o nim do tej pory, ale Marek, z którym wcześniej pra-
cowałem nad Zewnętrzną Galerią AMS i „Niewidzialnym 
miastem”, od początku był dla nas osobą, która zarażała 
nas nowymi prądami, zjawiskami i interpretacjami. Z cza-
sem zaczął także angażować w nasze działania swoich dok-
torantów. I tak, jak płynnie zmieniali się Damian, Marta 
i Karola, tak jego miejsce zajęliście wy: Monika i ty. To był 

Każdy z nas wiedział, że 
musi nadejść taka radykalna 
zmiana postawy, ale nie 
mieliśmy „świadków”, 
którzy mogliby potwierdzić, 
że projektowanie relacji 
społecznych jest możliwe. 
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bardzo płodny okres, w którym żyliśmy w symbiozie z In-
stytutem Socjologii i dzięki niej narodziło się „Kolaborato-
rium”.

MF: Pamiętam, że pomysł był taki, aby spróbować naj-
pierw pokazać zwrot partycypacyjny we wzornictwie, 
a potem gdy zaczęliśmy o tym czytać, to nagle się okazało, 
że wzornictwo nie jest wcale wąsko rozumianym wzor-
nictwem, a idea współdziałania nie jest zadomowiona 
w żadnym konkretnym miejscu.

DB: Też pamiętam, że to była wyjątkowa praca organiza-
cyjna. Tym bardziej że nie wzięliśmy pod uwagę, że od kwo-
ty dotacji należy jeszcze odliczyć VAT, do tego dochodziły 
wahania kursu przy płatnościach za bilety lotnicze… Roz-
liczenie tego wniosku było jak droga przez mękę, ale osta-
tecznie udało się to zrobić kosztem wynagrodzenia Moniki 
i Macieja, jeżeli dobrze pamiętam…

MF: Tak, to była ważna lekcja, jak nie budżetować pro-
jektów. Nad tym, czy udało nam się osiągnąć to, co za-
mierzaliśmy, zastanawiałem się też szerzej, wydaliśmy 
książkę, ale materiał, który się w niej znalazł, jest trochę 
zapomniany…

LO: Dla mnie to cały czas ważny punkt odniesienia, ale 
faktycznie książka padła ofiarą naszej nieumiejętności au-
toprezentacji. To nie jest przypadek, że fundacja do dzisiaj 
nie ma żadnego miejsca, gdzie by można było przeczytać 
o jej działaniach czy pobrać w elektronicznej formie funda-
cyjne wydawnictwa. Zawsze zdecydowanie większą wagę 
przywiązywaliśmy do samych projektów i ich realizacji niż 
do promocji. Oddźwięk „Kolaboratorium” w otoczeniu nie 
był imponujący, ale sami konsekwentnie w kolejnych pro-
jektach, najpierw w „Urban Design Wilda”, potem w „Wil-
deckiej Frajdzie” i dalej, rozwijaliśmy idee kolaboratorium 
w różnych kierunkach. W każdym składanym wniosku 
grantowym zaznaczam, że jego idea wykiełkowała z „Kola-
boratorium”, ale pewnie niewiele osób czyta ten akapit.

MF: A Gdybym ciebie, Damianie, zapytał o najważniejsze 
działania? Też odpowiedziałbyś, że „Kolaboratorium”?

DB: Gdybym musiał wybrać, to wspomniałbym raczej „Re.
produkt”. Na początek chciałbym jednak opowiedzieć dosyć 
zabawną historię. Ostatnio byłem na projekcji filmu o pol-
skim wzornictwie w Zachęcie, który składał się z wywia-
dów z różnymi ludźmi zajmującymi się designem w Polsce. 
I wszystkich z nich poznałem dzięki pracy w SPOT. i dzia-
łaniom fundacji. Patrząc na ekran, myślałem: „O, cześć, 
cześć…”. To było podsumowanie dwudziestolecia polskie-
go designu i chyba z trzy inicjatywy, które organizowałem 
albo współorganizowałem, pojawiły się na ekranie. Powiem 
szczerze: zakręciła mi się łza w oku, wyrwało mimowolnie 
„wow”. Zdałem sobie sprawę, że nasze działania nie były 
tylko poznańskie, ale także warszawskie i ogólnopolskie. 
Nasze wystawy były przenoszone do innych miast, sta-
nowiły główne wystawy festiwali designu. Byliśmy wzo-
rem dla innych, jak myśleć o designie i w jaki sposób go 
pokazywać. Udało się nam połączyć działania komercyjne 
z promocją i prezentacją nowych zjawisk. Pierwszym ta-
kim projektem był właśnie „Re.produkt”, do którego mam 
największy sentyment. Zaprosiliśmy wtedy do współpracy 
grupę Nokaut Design, by wspólnie opowiedzieć o zrówno-
ważonym projektowaniu, o którym wtedy nikt nie mówił. 
Wystawa składała się z trzech części, które odpowiadały 
trzem „r”, czyli „reduce, reuse, recycle”. Chcieliśmy opowie-
dzieć o niestandardowych podejściach do projektowania; 
o tym, że przedmioty muszą być zaprojektowane odpowie-
dzialnie ze względu na materiał, koszty wykonania, dystry-
bucji i ewentualnej utylizacji.

MF: Uważacie, że był to wasz sukces?

LO: Tak, ale połowiczny. Z dzisiejszego punktu widzenia, 
z którego patrzy się na design, byliśmy w daleko wysuniętej 
awangardzie. Ale z punktu widzenia naszych zamierzeń, 
to nie udało nam się zrealizować całego cyklu. Planowali-
śmy, że zrealizujemy trzy nawiązujące do siebie wystawy 
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dotyczące designu, architektury i mody. I projektu modo-
wego już nie zrealizowaliśmy.

DB: To prawda. „Re.architektura” mieściła się w ministe-
rialnym konkursie „sztuk wizualnych”, ale „Re.moda” już 
nie bardzo. Rozpatrywanie wniosku dotyczącego mody 
w ramach struktur galerii Zachęta nie mogło zakończyć się 
powodzeniem.

MF: A dla ciebie, Marto, jaki projekt był najważniejszy?

MM: Myślę, że to była „Wildecka Frajda”. Lubię ją z dwóch 
powodów. Po pierwsze dlatego, że miała mówić o przyjem-
ności, i rzeczywiście o niej mówiła. Dzięki temu udało się 
pokazać kilka miejsc w mieście, które na co dzień wcale nie 
są zbyt miłe jako miejsca odczuwania przyjemności. Po dru-
gie, realizacja tego przedsięwzięcia sama w sobie sprawiała 
dużo trudności, i to na przeróżnych poziomach. Polubiłam 
te problemy z komunikacją, które pojawiały się, gdy rozma-
wialiśmy z osobami z zagranicy i tłumaczyliśmy kontekst 
ich działania, wreszcie problemy wynikające z samej reali-
zacji, takie niespodziewane, jak brak pozwoleń albo to, że 
wieje zbyt silny wiatr i nie można wypuścić balonu, albo że 
projektu Magdy Starskiej nie można zrealizować, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie znaleźć właściciela muru. To są takie 
sytuacje, w których stajesz zupełnie bezradny, ale po jakimś 
czasie znajduje się jakieś rozwiązanie: możesz dostać pozwo-
lenie na coś podobnego, wypuścić balon tydzień później albo 
nie przebijać ceglanego muru i zrobić okno ponad nim.

MF: Chciałem powiedzieć, że ja też chyba najbardziej lu-
bię „Wildecką Frajdę”, ponieważ z trudem mogliśmy zna-
leźć uzasadnienie, dlaczego mamy go realizować za pu-
bliczne pieniądze.

LO: Tak, to prawda. Jestem zaskoczony, że przy tak skon-
struowanym uzasadnieniu dostaliśmy pieniądze na jego 
realizację. Ale trzeba dodać, że w tym wniosku nikt niko-
go nie próbował wpuścić w maliny. To był po prostu czas, 

w którym zaczęliśmy myśleć o mieście w zupełnie inny 
sposób. Pamiętam, jak opowiadałeś o książce Charlesa 
Montgomery’ego, której po polsku wtedy jeszcze nie było, 
o tym, jak mogą wyglądać szczęśliwe miasta i że sami je-
steśmy odpowiedzialni za miejsca, w których możemy 
doznawać przyjemnych rzeczy. One mogą być związane 
z kontaktem z innymi ludźmi, ale też z różnego rodzaju 
obiektami. Rozmawiając, doszliśmy do wniosku, że wiele 
z tych przyjemności jest teraz monetaryzowanych i że aby 
czerpać przyjemność z bycia w mieście, trzeba po prostu 
mieć pieniądze.

MF: Zdałem sobie też sprawę z tego, że dyskusje o kapi-
tale społecznym i wynikające z nich działania są inicjo-
wane zupełnie w nie taki sposób, jak należałoby to robić. 
Wywoływanie poważnych tematów i próba gromadzenia 
wokół nich ludzi udają się tylko wtedy, gdy emocje sięga-
ją zenitu, a to dotyczy przede wszystkim różnego rodza-
ju protestów. Sami chcieliśmy skupić ludzi wokół rzeczy 
bardziej trywialnych, ale przyjemnych, na przykład wo-
kół możliwości patrzenia na świat z lotu ptaka. Właśnie 
tak, jak mówisz: kiedyś w Poznaniu było kilka możliwo-
ści, by to zrobić, w ostatnich latach wiele z nich albo się 
zamknęło, albo są dostępne tylko za pieniądze. Stąd po-
mysł na darmowy lot balonem.

LO: I znaleźliśmy artystę, Łukasza Jastrubczaka, który oka-
zał się znakomitym pilotem! Do dzisiaj wspominamy prze-
cież moment, trochę surrealny, gdy zaplanowana akcja zu-
pełnie się „rozjechała”. Łukasz przyjechał ze Szczecina, balon 
dojechał wraz z pilotem z Wrocławia, pojawili się zapisani na 
specjalnej liście mieszkańcy Wildy i zaprzyjaźnieni ludzie 
z poznańskiej ASP, którzy chcieli uczestniczyć w ekscytują-
cej sytuacji, ale balon – jak już wspomniała Marta – nie mógł 
się wzbić w powietrze, dlatego że akurat w tym dniu wiał 
zbyt silny wiatr. I w oczekiwaniu na zmianę warunków po-
godowych rozpaliliśmy ognisko, pojawiły się kiełbaski sma-
żone na patykach i wspólnie spędziliśmy kilka godzin na 
opuszczonym stadionie im. Edmunda Szyca.
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MF: Ale ostatecznie ludzie obejrzeli Wildę z balonu…

LO: Potem jednak ze względu na rozliczenie projektu mu-
sieliśmy ten balon wypuścić, ale wtedy nie było już Łuka-
sza, nie było artystycznej widowni, ale były za to znako-
mite warunki do latania, ponieważ zamknięto lotnisko 
na Ławicy. Mieliśmy balon, odpowiednie warunki, ale nie 
mieliśmy uczestników. I ostatecznie z Martą zaczęliśmy 
namawiać na lot ludzi, którzy w pobliżu spacerowali z psa-
mi, przechadzali się w pobliżu lub znaleźli się tam zupeł-
nie przypadkowo. Podchodziliśmy do nich i pytaliśmy:  
„Czy chciał(a)by się Pani/Pan przelecieć balonem?”. I przy-
chodziły dzieci, które pytały, czy mogą polecieć balonem, ale 
odmawialiśmy, bo musiałyby mieć pozwolenie rodziców…

MF: Więc dzwoniły z twojego telefonu, aby zapytać mamę 
lub tatę. Pamiętam też sytuacje, gdy ktoś wsiadał do balo-
nu i przekazywał osobie czekającej w kolejce swojego psa 
do popilnowania, a ktoś inny mówił: „Jak wrócę, to żona 
mi nie uwierzy, że leciałem balonem”. I wtedy dopiero 
poczułem, że dzięki temu zbiegowi okoliczności z nasze-
go projektu skorzystali ci ludzie, którzy mieli w nim od 

początku uczestniczyć. Ale z drugiej strony zdałem sobie 
sprawę, że w funkcjonującym obecnie systemie grantowo-
-projektowym takich rzeczy nie można w zasadzie inaczej 
robić niż właśnie przypadkowo i jakimś ogromnym kosz-
tem. Ale właśnie wtedy okazują się one sensowne. 

LO: Jestem pewien, że wielu z nich przy okazji towarzy-
skich czy rodzinnych spotkań wspomina, że gdy kiedyś wy-
szedł na Wildzie z psem, to poleciał balonem...

MF: Takich sytuacji nie potrafię sobie wyobrazić przed 
realizacją i dlatego nigdy nie będę dobrym animatorem 
kultury. Gdy Lechu powiedział, przy okazji innego dzia-
łania, które polegało na rekonstrukcji części neonu kina 
Wilda: „Macieju, ustawimy na schodach Biedronki orkie-
strę, która będzie grała muzykę filmową”, to pomyślałem: 
„O co mu chodzi…?”.

LO: Ale okazało się, że ta orkiestra chwyciła i wszyscy, 
którzy przyszli wtedy, gdy rozświetlaliśmy po raz pierw-
szy neon, a było tych osób rzeczywiście sporo (zamknęli-
śmy nawet z tego powodu fragment ulicy), zidentyfikowali 
się z nią, i to wcale nie było bez sensu. To był rzeczywiście 
niesamowity koncert orkiestry straży pożarnej. Cały ten 
projekt był w sumie nieskomplikowany, ale za to bardzo 
symboliczny i wydaje mi się, że w tym tkwiła jego siła. 
Ogniskowały się w nim lokalne problemy, które zostały 
jeszcze wyostrzone przez odbywające się wtedy wybory. 
Próbowano politycznie zawłaszczyć nasz projekt, a jeden 
z lokalnych polityków zadeklarował nawet, że wyrzuci Bie-
dronkę i przywróci kino Wilda... i wciąż czekamy na ten 
moment.

MF: Ale to był też taki moment, kiedy się trochę wzru-
szyłem, bo to wszystko naprawdę wyglądało zjawiskowo. 
Pamiętam też, że gdy po odpaleniu neonu odjeżdżałem do 
domu, to nawet nie przeszkadzała mi już ta Biedronka. 
Zdałem sobie sprawę, że ten projekt był również o tym, 
że świat się zmienił i do pewnych rzeczy nie ma już 
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Mieliśmy balon, odpowiednie 
warunki, ale nie mieliśmy 
uczestników. I ostatecznie 
z Martą zaczęliśmy 
namawiać na lot ludzi, którzy 
w pobliżu spacerowali z psami, 
przechadzali się w pobliżu 
lub znaleźli się tam zupełnie 
przypadkowo. Podchodziliśmy 
do nich i pytaliśmy:  
„Czy chciał(a)by się Pani/Pan 
przelecieć balonem?”.
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powrotu. I świetnie, że się wtedy na ten świat nie obra-
ziliśmy.

LO: Sensem tego działania nie był protest przeciwko tej 
konkretnej zmianie, ale zjawiskom tego typu. Chcieliśmy 
jednak przede wszystkim przypomnieć jedno z ważnych 
wildeckich miejsc znowu za pomocą designu. Neon miał 
przecież świetne liternictwo, był dobrze zaprojektowany 
i zrealizowany. I dzięki jego odtworzeniu udało nam się 
ujawnić wszystkie siły, historyczne i teraźniejsze, które 
koncentrowały się wokół niego, a bez względu na to, czy 
chodziło o dzielnicową kulturę, czy ogólnopolską politykę. 
Po prostu trafiliśmy w punkt, chociaż pamiętam, że Maciej 
stwierdził, że nigdy na ten projekt nie dostaniemy pienię-
dzy.

MF: No tak, ale zamiast rozpamiętywać moją słabość 
w przewidywaniu, wolę zapytać o inne działania, które 
mocno siedzą w pamięci. Jakie jeszcze? 

MM: Ja pamiętam działanie realizowane przez Mają Brzo-
zowską w ramach „Urban Design Wilda”. To były po prostu 
warsztaty z dziećmi, ale Maja przygotowała je w taki spo-
sób, że dzieci stały się ich podmiotem. Najpierw się z nimi 
spotkała, potem razem z nimi spacerowała po Wildzie i fo-
tografowała, rozmawiała o miejscach, w których się bawią, 
zarówno tych bezpiecznych, jak i tych niebezpiecznych 
(czyli wiaduktach, miejscach opuszczonych itd.). A potem 
razem z nimi mieliśmy zbudować wymarzony plac zabaw, 
ale ostatecznie zrobiliśmy „zabawki”, które mogłyby się 
przydać w codziennym byciu na Wildzie: „pojazd na bez-
domnych”, „kuszę na żuli”…

LO: To rzeczywiście był świetny projekt, który ostatecznie 
zrealizowaliśmy na ulicy Fabrycznej, na podwórku jednej 
z kamienic, w pobliżu zapomnianych terenów tzw. Wolnych 
Torów. Mieliśmy zrobić czasowy plac zabaw, ale wszystkie 
„zabawki”, aby zaistnieć w przestrzeni publicznej, muszą 
posiadać odpowiednie atesty, przejść testy bezpieczeństwa 

itd., a więc biurokratyczną drogę, na którą w ramach pro-
jektu nie mieliśmy ani czasu, ani pieniędzy…

MM: Dzieci z Mają i przy naszej pomocy zrobiły po prostu 
„zabawki”, które odpowiadały na ich konkretne potrzeby. 
Wzruszyłam się, gdy zabrały nas do swojej „bazy”, gdzie ba-
wiły się na co dzień. Wtedy zrozumieliśmy, dlaczego mar-
twią się o bezdomnych i obawiają się miejskich żuli. Chcie-
liśmy do nich jeszcze wrócić, ale projekt nie przewidywał 
takiego działania. Cieszę się, że udało się chociaż odmalo-
wać ich „bazę”.

LO: Z tego, co pamiętam, to uczestnicy warsztatów prze-
nieśli tam także część zrobionych wtedy zabawek…

MM: Tak, ale to działanie z Mają pokazało, że najważniej-
sze rzeczy wydarzają się już w trakcie realizacji projektu 
i trudno je wcześniej przewidzieć. I pokazało także, że takie 
aktywności muszą mieć swój dalszy ciąg, który w systemie 
grantowym rzadko się wydarza.

Ostatecznie udało nam 
się wspólnie z Zarządem 
Zieleni Miejskiej 
wypracować kompromis. 
To było bardzo budujące 
doświadczenie, bo koniec 
końców udało nam 
się wywrzeć presję na 
instytucję, która pozwoliła 
nam zaingerować w teren, 
którym zarządzała, 
a na dodatek aktywnie 
się włączyła w proces 
konkursowy. 



25

O
 C

O
 N

A
M

 C
H

O
D
Z
I

LO: W tym miejscu warto wspomnieć, że początkowo fun-
dacja nie tylko zajmowała się designem dla dorosłych, ale 
dzięki temu, że Zosia Bednarek i Aleksandra Gerlach pro-
wadziły w SPOT. „Księgęrękę”, czyli po prostu mądre przed-
szkole, to wiele naszych projektów, na przykład „Wielkie 
projektowanie”, było skierowanych do dzieci. Nigdy nie 
zapomnę, jak Wojciech Bąkowski robił z siedmiolatkami, 
wśród których była nasza córka Gaba, film animowany 
o pożarze domu. To było naprawdę coś i tego typu warszta-
ty odbywały się u nas na co dzień. Anka Orska opowiadała 
dzieciom o projektowaniu biżuterii, Tomek Augustyniak 
mówił o tym, jak się tworzy meble, a Gośka Bernady tłuma-
czyła, w jaki sposób powstają tkaniny.

DB: Warsztaty z designu, zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych, połączone z wykładami, cieszyły się dużą popularno-
ścią. Przychodzili na nie oczywiście ludzie z ASP, UAM czy 
z Politechniki, ale przychodzili też ludzie zupełnie niezwią-
zani z wzornictwem. Oprócz „Designu dla Niezaawansowa-
nych” robiliśmy także wystawy, które prezentowały nowe 
zjawiska miejskie. Zrobiliśmy z Markiem Krajewskim wy-
stawę o fenomenie „ostrego koła”, ale też z Mają Brzozowską 
o włóczkowej partyzantce. I pamiętam, że w tym ostatnim 
wypadku przyszły do nas babcie z wnukami i to spotkanie 
pokoleń okazało się wyjątkowo twórcze, a potem razem 
chodzili po parku i szukali miejsca, dla swoich dzierganych 
wytworów.

MF: Pamiętam też konkurs na zagospodarowanie frag-
mentu parku Jana Pawła II. To właśnie wtedy Jola Sta-
rzak i Dawid Strębicki testowali nową formułę konkur-
sów architektonicznych, zbierając doświadczenie, które 
potem z korzyścią dla miasta zostało wykorzystane przy 
rewitalizacji ulicy Taczaka i Rynku Łazarskiego.

LO: Nie potrafię spojrzeć na ten projekt z punktu widzenia 
Joli i Dawida, ale sami zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że je-
steśmy częścią parku, że jest przecież na wyciągnięcie ręki 
i powinniśmy się nim zainteresować. Ale tak naprawdę nie 

wiedzieliśmy, że ten teren bardzo się zmienił od lat osiem-
dziesiątych, gdy bywaliśmy w nim codziennie. Weryfikacja 
naszych wyobrażeń okazała się dość zaskakująca. Stało się 
dla nas jasne, na przykład, że pojawiło się tam dużo różnych 
elementów, które brały pod uwagę nie tylko ludzi (młodych 
i seniorów), ale także owady, ptaki czy psy. Ostatecznie uda-
ło nam się wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej wypraco-
wać kompromis. To było bardzo budujące doświadczenie, bo 
koniec końców udało nam się wywrzeć presję na instytucję, 
która pozwoliła nam zaingerować w teren, którym zarzą-
dzała, a na dodatek aktywnie się włączyła w proces konkur-
sowy. Dyrektor Tomasz Lisiecki został członkiem komisji 
i pomógł nam podjąć ostateczną decyzję, co będziemy tam 
robić.

MM: Zaproponowane zabawy dobrze wpisały się w prze-
strzeń parku, podobnie jak betonowe siedziska, które umoż-
liwiają rozmowę większej grupie osób – park po prostu po-
trzebował czegoś takiego.

LO: Kiedy już tak wymieniamy działania, które z nami zo-
stały, to trzeba jeszcze wspomnieć o przekształceniu rury 
ciepłowniczej w pomnik oddolnej pomysłowości, a zara-
zem dowód na to, jak można zrobić coś z niczego, jeżeli 
tylko chce się współpracować. Mieliśmy niewielki budżet, 
ledwie kilka tysięcy. A jednak przy udziale kilkudziesięciu 
mieszkańców Wildy udało nam się przekształcić obrzydli-
wą rurę, która biegnie przez ponad sto metrów niedaleko 
SPOT. nad ulicą Dolna Wilda i w parku Jana Pawła II, w es-
tetycznie atrakcyjny obiekt. Najpierw jednak musieliśmy 
przekonać firmę Dalkia, która jest jej właścicielem, aby 
przesunęła w swoim wieloletnim budżecie pieniądze, które 
miała wydać za kilka lat, na rok, w którym chcieliśmy zre-
alizować nasz projekt. Pamiętam, jak razem z Agatą Tryk-
szą z „Ulepsz Poznań” pojawiliśmy się w sali konferencyjnej 
firmy i prezentowaliśmy argumenty za takim rozwiąza-
niem. Ostatecznie zaproponowaliśmy, że włączymy się 
w promocję idei przyłączania się do cieplika na Wildzie i to 
się udało.
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MF: Spróbujmy znaleźć wspólny mianownik działań, 
o których rozmawiamy, szukając zarazem tego, co stano-
wi o ich specyfice. Czy jest coś takiego, co łączy te wszyst-
kie te projekty, co je przecina, jest ich osią?

DB: To Lechu chyba, bo Lechu brał udział we wszystkich 
projektach i w tym sensie wszystkie je przecina.

LO: Nie mam gotowej odpowiedzi. Może to nie zabrzmi do-
brze, ale wspólnym mianownikiem wszystkich naszych 
działań było przywiązanie do jakiegoś konkretnego efektu. 
Nigdy przecież nie realizowaliśmy działań, które byłyby 
nastawione tylko na sam proces, to znaczy tylko i wyłącz-
nie na wydarzanie się, ale zawsze chcieliśmy, aby był jakiś 
efekt – pozostał po nich jakiś konkret. Zdaję sobie sprawę, 
że może to brzmieć dziwnie, bo nigdy profesjonalnie nie 
dokumentowaliśmy swoich działań, do dzisiaj nie mamy 
nawet swojej fundacyjnej strony internetowej. Mówię jed-
nak o zupełnie innym efekcie. Chodzi mi o to, że po każ-
dym naszym projekcie pozostał widoczny ślad, który może 
inspirować innych lub stanowić punkt wyjścia innego 
typu działań. Tak było na przykład po umieszczeniu przez 
nas na rurze dwóch zdań ułożonych przez mieszkańców 
Wildy. W kolejnym roku zrealizowano w Poznaniu (także 
na Wildzie) projekt murali z wierszami, przy czym jeden 
ułożyli sami mieszkańcy. Podobnie stało się z akcją „Wil-
da w czasach PRL” – dzięki wydaniu książki, która była na 
tyle interesująca, że wznowiło ją rok później wydawnictwo 
miejskie, podobną akcję rozpoczął na Śródce ICHOT. Rura, 
trzepaki, literacka trasa biegowa i zabawy na betonie – to są 
ślady, które zostawiamy po swoim działaniu.

MF: Może to nie tyle efekt, ile – gdy poruszamy się w ob-
szarze wzornictwa i projektowania – materialność, któ-
ra jest jednak zobowiązująca, wymusza działanie jakby 
bardziej na serio.

LO: Na pewno porządkuje relacje, nie da się jej zignoro-
wać czy obejść. Trzeba być wobec niej po prostu szczerym, 

chociaż nieraz taka sytuacja nie jest pewnie zadowalająca 
dla wszystkich. Było tak chociażby ze wspomnianym pro-
jektem Magdy Starskiej, bo zamiast zrobić okno w murze, 
zrobiliśmy je na murze, przez co cała akcja bardziej zwra-
cała uwagę na to, czego nie mogła zrobić, niż wyrażała swo-
je zamierzenia. Odpowiedź na twoje pytanie nie jest łatwa, 
tym bardziej że my nigdy właściwie w całym okresie ist-
nienia fundacji nie próbowaliśmy podjąć refleksji na temat 
wszystkich naszych działań. Raczej po prostu wykorzysty-
waliśmy nakładające się doświadczenia w kolejnych projek-
tach, ale w nich byli już nowi ludzie, nowe inspiracje.

MF: Ambicją kolejnych projektów było też to, aby zapra-
szać do współpracy kolejne osoby i instytucje, ale i wspie-
rać to, co już się na Wildzie działo, dostrzegać osoby dzia-
łające na rzecz tej dzielnicy. Chodziło więc nie tyle o to, 
aby stanowić dla wątków i podmiotów jakąś alternaty-
wę, ile trochę je „sieciować”. 

LO: Pracowaliśmy i z „Wildzianami”, a właściwie Radą 
Osiedla Wilda, z Frankiem Sterczewskim, z Ulepsz Poznań, 
ze Sklepem z Cytatami, ze Schronem Kultury i z V Liceum 
Ogólnokształcącym, i z obiema wildeckimi parafiami.
Działaniem, które dobrze sieciuje to, o czym wspominasz, 
była wystawa „Nowa wspólna Wilda”, którą rozrzuciliśmy 
po całej dzielnicy: była u introligatora na Wierzbięcicach 
i w McDonald’s na Hetmańskiej, i w liceum, kościele, ale 
także na pływalni czy w fabryce kartonów, której tradycja 
sięga chyba XIX wieku. Udało nam się w każdym razie zro-
bić wiele projektów z najróżniejszymi osobami i podmiota-
mi, chociaż ostatecznie nie udało nam się stworzyć jakiegoś 
nadrzędnego ciała, które tę sieć utrzymywałoby przy życiu.

MF: Może nie ma się, czym martwić. W naukach społecz-
nych na popularności zyskuje koncepcja „siły słabych 
więzi” Marka Granovettera. Nie chodzi w niej o to, aby 
tworzyć sformalizowane grupy, w których znajdują się 
świadkowie naszych działań, ale raczej wytwarzać goto-
wość do współdziałania. Trudno ten efekt przecenić, bo 
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współdziałanie instytucji kultury czy instytucji społecz-
nych wcale nie jest oczywiste w świecie, który rywalizu-
je o środki czy uwagę.

DB: Całe to „sieciowanie” Wildy jest oczywiście ważne, ale 
z mojej perspektywy najbardziej interesujące jest to, że fun-
dacja zostawia po sobie ślady. Poza tym uważam, że to była 
niesamowicie interesująca droga, którą przeszła fundacja 
– zaczynała jako instytucja wystawiennicza i edukacyjna, 
a znalazła się w wirze partycypacji i rewitalizacji Wildy.

LO: Myślę, że ważne są jeszcze dwa wymiary naszych dzia-
łań, po pierwsze to, że nigdy nie realizowaliśmy projektów, 
które były obliczone na jednorazową realizację, ale że za-
wsze myśleliśmy o nich jako projektach, które się rozwijają 
lub mogą być powtarzane. Takie założenia mieliśmy przy 
projekcie „re”: „Ponderabilia” miały swoje trzy odsłony, po-
dobnie jak „Samizdat”, a przede wszystkim „Urban Design 
Wilda”, który realizujemy w zasadzie od 2012 roku. „Bieg 
Śniadaniowy” w tym roku będzie miał swoją szóstą edycję, 
a „Wildecka Gra Miejska” – czwartą. Po drugie, każdy z tych 
projektów zawsze miał dwa oblicza: jedno związane z teorią 
(wykłady, prezentacje, dyskusje…), a drugie zawsze wiązało 
się z praktyką. Najpierw można było się zorientować i do-
wiedzieć, i przemyśleć, w jakim kontekście teoretycznym 
realizowany jest projekt, a potem po prostu w jego ramach 
coś samemu zrealizować.

MF: Określenie „rezultaty trwałe” w kontekście kultu-
ry wydają się czymś wyjątkowo nieuchwytnym. Z jednej 
strony, gdy piszemy wnioski, udajemy, że wiemy, czym 
one są, a z drugiej – chyba nie ma wspólnego wyobraże-
nia, czym one ostatecznie są. Wróćmy jednak do wątku, 
co po tych wszystkich działaniach pozostaje. Co o tym 
myślicie?

DB: Mówiąc najogólniej, to była zmiana podejścia do 
tego, czym jest wzornictwo, czym jest projektowanie, 
przesunięcie środka ciężkości w zupełnie inne miejsce. 

Wydawało mi się, że nasze działania były na tyle lokalne, 
że ich wpływ był bardzo ograniczony. Było jednak zupełnie 
inaczej. Gdy rozmawiałem ostatnio z Dorotą Stępniak, która 
wymyśliła i prowadziła przez wiele lat Łódź Design Festival 
i spytałem ją o to, jak ona ocenia to, co robiłem w SPOT., to 
powiedziała, że wymyśliliśmy fantastyczny koncept, który 
łączył promocję wzornictwa i myślenia o nim z działaniami 
komercyjnymi, i że był to wtedy unikalny pomysł w Polsce. 
Na pytanie, czy to było dla niej ważne, powiedziała, że 
byliśmy jednym z istotniejszych partnerów, który robił 
więcej niż instytucje państwowe, i to musi budzić respekt.

MM: Nie wiem, czy powinniśmy myśleć o projektach 
z perspektywy jakichś ostatecznych efektów, bo weźmy 
na przykład „Wildę w czasach PRL”, o której wydaliśmy 
książkę. Ale przecież to nie ona jest tym efektem, tylko to, 
że rozbudziliśmy zainteresowanie historią Wildy widzianą 
oczami prywatnych osób i ten projekt będzie trwał i nigdy 
w zasadzie się nie skończony. I to jest chyba właśnie ten 
efekt, że zdajesz sobie sprawę, że historia trwa dalej i ciągle 
istnieje potrzeba odwoływania się do tego, co było wcześniej 
i temat nigdy się nie wyczerpuje.

LO: Jednym z nieoczywistych efektów naszych dzia-
łań, i wszystkich innych organizacji próbujących robić 
coś w przestrzeni publicznej, czy po prostu w mieście, są 
zmiany w relacjach z miejską administracją i samej admi-
nistracji. Ktoś wreszcie zauważył, że poszczególne Wydzia-
ły Urzędu Miasta nie są samotnymi wyspami, na których 
jedni zajmują się drogą, inni są odpowiedzialni za traw-
nik, a ktoś trzeci zajmuje się kulturą, w skutek czego, aby 
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Całe to „sieciowanie” Wildy 
jest oczywiście ważne, ale 
z mojej perspektywy najbardziej 
interesujące jest to, że fundacja 
zostawia po sobie ślady. 
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zrealizować w parku projekt dotowany przez miasto, trze-
ba temu miastu (a konkretnie Zarządowi Zieleni Miejskiej) 
zapłacić za jego wynajęcie. Po wielu latach zmagań z takimi 
absurdami dostrzegam pozytywne zmiany.

MF: Na koniec chciałbym zapytać o przyszłość fundacji 
i stojące przed nią wyzwania: Co, myślicie, w jaki sposób 
fundacja, ale także organizacje podobne do niej, będą się 
zmieniać w najbliższym czasie? Czy widzicie na horyzon-
cie jakiś temat, który mógłby stać się tematem przewod-
nim?

LO: Ja już osobiście wciągnąłem się w taki temat, któ-
rym jest polskie wino. Myślę, że SPOT. jest teraz jednym 
z najważniejszych miejsc w Polsce, które się nimi zaj-
muje. Jako fundacja od trzech lat organizujemy chociaż-
by najbardziej prestiżowy konkurs winiarski – „Polskie 
Korki”. Fundacja bardziej nie będzie się już jednak w ten 
temat angażować. Wystarczy, że nasze krzaki chardon-
nay mają już trzy lata i w tym roku po raz pierwszy wy-
tworzymy kilkadziesiąt butelek własnego wina. Na 
pewno będziemy się za to mocniej zajmować problema-
mi środowiska, szczególnie w kontekście myślenia slow- 
foodowego, któremu od dawna hołdujemy. Pochodną tych 
zainteresowań będzie jeszcze większe zwrócenie uwagi 
na nasze sąsiedztwo, w tym na czynniki pozaludzkie życia 
społecznego. Moim zdaniem jest to wciąż interesujące wy-
zwanie intelektualne, a jeszcze bardziej, gdy próbuje się je 
zrealizować w postaci społeczno-kulturalnych projektów.

MF: Wygląda na to, że właśnie zadeklarowałeś, że SPOT. 
będzie kontynuował taką postawę, wobec której – jak to 
na początku zasugerowała Monika – wielu ludzi pyta: 
„ale o co chodzi?”.

LO: O tak, nic innego nas nie interesuje. Mówiąc jednak 
bardziej serio: możemy ten wymiar czynników pozaludz-
kich w naszym środowisku ignorować, ale szybko jednak 
się przekonamy, że – chociażby przy takich zjawiskach, jak 

smog – będziemy mieli z nimi wiele problemów. Aby jednak 
dostrzec wpływ na nasze życie czynników pozaludzkich, 
którzy są niewidzialni i których skutki działania odkłada-
ją się przez wiele lat, konieczna jest innego rodzaju wrażli-
wość. Testowaliśmy ją wielokrotnie w ramach innych pro-
jektów, szczególnie w ramach „Frajdy”. Chodziło oczywiście 
o zmianę postrzegania przestrzeni publicznej, ale jednocześ- 
nie projekt ten dotyczył także naszych intymnych odczuć 
w tej przestrzeni, czyli tego, co widzimy, co słyszymy i co 
czujemy. Pamiętacie warsztaty z Chrisem Watsonem, któ-
ry pokazywał nam dźwiękowe portrety wybranych miejsc 
na Wildzie, a w końcu przygotował jej dźwiękowy pejzaż? 
Kto z nas zdawał sobie sprawę, że jego częścią są latające 
w nocy w pobliżu SPOT. nietoperze i że jest tutaj symfo-
nia ultradźwięków, których my nie słyszymy? A w trawie 
mamy owady, które są tutaj od dziesiątków tysięcy lat? My-
ślę, że to jest bardzo interesujący trop. To przecież nie park 
jest obok SPOT., ale SPOT. jest częścią parku, i to jego per-
spektywę w najbliższych latach będziemy przybliżać sobie 
i innym.

Pochodną tych zainteresowań 
będzie jeszcze większe 
zwrócenie uwagi na nasze 
sąsiedztwo, w tym na czynniki 
pozaludzkie życia społecznego. 
Moim zdaniem jest to wciąż 
interesujące wyzwanie 
intelektualne, a jeszcze bardziej, 
gdy próbuje się je zrealizować 
w postaci społeczno- 
-kulturalnych projektów.
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Warsztaty Roba Sweere / Wildecka Frajda / 2015



Najważniejsze  
projekty fundacji

w latach 2008–2019
Aleksandra Białek, Lechosław Olszewski
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2009
Re.produkt
KURATORKI  Knockoutdesign (Magda Juszczak, Dorota Kabała, Maya Ober  

i Marta Florkowska-Dwojak)

PARTNERZY WYSTAWY Tarnopak, Elkle, 60bag

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

PARTNER WARSZTATÓW 60bag

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Re.produkt był cyklem wydarzeń, które badały relacje pomiędzy przedmiotami a środowiskiem 

naturalnym zgodnie z zasadą 3R (re-use, re-duce i re-cycle).
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WYSTAWA

Wystawa była próbą ukazania designu z punktu widzenia 
jego wpływu na środowisko naturalne oraz zaprezentowa-
nia przedmiotów, których produkcja, wykorzystanie i zu-
życie w jak najmniejszym stopniu pogarszają jego kondy-
cję. Zaprezentowano przykłady rozwiązań projektowych, 
które są przyjazne środowisku. Na wystawie znalazły się 
podzielone na trzy kategorie (re-use, re-duce i re-cycle) 
produkty, między innymi realizacje szwedzkiego studio 
Pocalypse, izraelskiego studio Ami Drach i Dov Goncha-
rov, japońskiego biura projektowego Nendo, izraelskiego 
projektanta Gada Charnego i polskiego studio DBWT, oraz 
zaprezentowano działalność firm, które charakteryzuje 
nowatorskie, oparte na zrównoważonym rozwoju podej-
ście do produkcji (m.in. firma Freitag).

To było niesamowite przeżycie. 
Z jednej strony udało nam się 
zebrać rzeczy zaprojektowane 
przez najlepszych designerów 
z całego świata, a z drugiej 
– boleśnie doświadczyliśmy 
tego, na czym polega 
prawdziwe planowanie.

Wystawa / Re.produt / 2009
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WARSZTATY

Warsztaty polegały na zastosowaniu zasad 3R w praktyce 
projektowej. Były skierowane do osób niezwiązanych za-
wodowo z projektowaniem, które miały ochotę pracować 
pod okiem projektanta nad stworzeniem interesujące-
go re.produktu. Warsztaty/re-label (prowadzące: Renata 
Ostapiuk, Marta Florkowska-Dwojak) polegały na zapro-
jektowaniu własnej grafiki (znaki, ilustracje, typografia 
itd.) na torbach w pełni biodegradowalnych. Warsztaty/
re-duce (prowadzące: Magdalena Juszczak, Dorota Kaba-
ła, Maya Ober) podpowiadały z kolei, w jaki sposób z jak 
najmniejszej ilości materiału stworzyć ciekawy przed-
miot, jak wykonać funkcjonalny obiekt w jak najkrót-

szym czasie oraz za pomocą jak najprostszych narzędzi. 
Warsztaty/re-cycle (prowadzący: Bartosz Mucha) polega-
ły na tworzeniu obiektów z przedmiotów, które utraciły 
swą funkcjonalność przez nadanie im nowego znaczenia 
i celu. Warsztaty/re-use (prowadzące: Karina Marusiń-
ska, Agnieszka Bar) z kolei łączyły odpady przemysłowe 
i nieużytki z pozornie zwykłymi przedmiotami, by pro-
jektować nietuzinkowe obiekty.

WYSTAWA POWARSZTATOWA

Efekty warsztatów, a więc przedmioty oraz ich projekty 
wykonane zgodnie z zasadą 3R zostały zaprezentowane na 
osobnej wystawie.

WYKŁAD

Wykład, który przedstawił Marek Cecuła, był rodzajem 
podsumowania projektu. Założyciel Modus Design zapre-
zentował zagadnienia 3R na przykładach obiektów poja-
wiających się na najważniejszych wystawach współczes- 
nej ceramiki.

Magda Juszczak, Maya Ober i Dorota Kabała / Re.produkt / 2009
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Wystawa / Re.produkt / 2009
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2010 
Re.architektura
KURATORKA Lidia Klein

ASYSTENTKA KURATORKI Aleksandra Kędziorek

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

PROJEKT EKSPOZYCJI Front Architects

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Re.architektura była kontynuacją projektu Re.produkt w postaci cyklu wydarzeń,  

które analizowały związki architektury z ekologią i recyclingiem.
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WYSTAWA

Wystawa (prezentowana również w ramach IV Łódź Desi-
gn Festival) przedrostkiem „re-” zwracała uwagę na dwa 
ważne aspekty architektury. Po pierwsze, miała ją koja-
rzyć z recyclingiem i architekturą świadomą ekologicz-
nie, w sposób zrównoważony i przemyślany korzystającą 
z zasobów naturalnych, a więc po prostu „architekturą 
odpowiedzialną”. Po drugie, sugerować powtórzenie, po-
nowne wykonanie jakiejś czynności lub ponowne za-
stosowanie. Wystawa nie była kompletnym przeglądem 
realizacji ekoarchitektury, a projekty pokazywane w ra-
mach głównej wystawy zostały wybrane w taki sposób, 
aby skłaniać do refleksji – często krytycznej – nad tym, jak 
różnie rozumiane mogą być związki ekologii i architek-
tury. Wśród prezentowanych prac można było odnaleźć 
zarówno zrealizowane budynki, wizjonerskie przykłady 
utopijnej architektury, jak i instalacje z pogranicza sztu-
ki i designu, a obok „klasyków”, takich jak Shigeru Ban 
czy Alvaro Siza, pokazano prace młodych architektów 
i pracowni z Europy (United Bottle Group), Stanów Zjed-
noczonych (International Design Clinic) czy Chin (Ama-
teur Architecture Studio). Istotną częścią wystawy była jej 
aranżacja (Front Architects) wykorzystująca stare ramy 
okienne, poddane powtórnemu przetworzeniu po zakoń-
czeniu ekspozycji. Aranżacja stanowiła przestrzenną in-
stalację nawiązującą do idei recyclingu – miała więc być 
traktowana jako jeden z eksponatów.

Lidia Klein, która była 
kuratorką wystawy, 
niespodziewanie otrzymała 
stypendium i wyjechała do 
Stanów Zjednoczonych. 
Musieliśmy więc wszystko 
przygotowywać sami. Jej 
wernisażową przemowę 
odtworzyliśmy w formie  
zapisu wideo.

Wystawa / Re.architektura / 2010
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WYKŁADY

Bardzo ważnym elementem projektu była także refleksja 
teoretyczna ujęta w formę otwartych wykładów. Prof. Ewa 
Rewers („Poetyka czy etyka cyrkulacji w architekturze?”) 
zastanawiała się nad znaczeniem pojęcia „re.architektu-
ra”, a Jarosław Trybuś („Trwałość-nietrwałość. O zaletach 
architektonicznej miękkości”), dokonując przeglądu naj-
ciekawszych projektów urbanistycznych, próbował okre-
ślić rolę i zakres odpowiedzialności współczesnych archi-
tektów.

WARSZTATY

Warsztaty prowadzone przez Front Architects i Ultra Ar-
chitects były skierowane do nieprofesjonalistów i koncen-
trowały się na „drugim życiu” z pozoru bezużytecznych 
materiałów: starych okien, desek, kabli, odzieży, uszko-
dzonych mebli i wielu innych. „Niechciane” przedmioty 
w rękach obdarzonych wyobraźnią ludzi nie tylko mogą 
przedłużyć swoje trwanie, ale mogą żyć zupełnie nowym 
życiem.

Wykład prof. Ewy Rewers / Re.architektura / 2010

Warsztaty / Re.architektura / 2010
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Wystawa „Re.architektura” / Łódź Design Festival / 2010
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2010
Ponderabilia.  
Trzy Oblicza Designu
KURATORKA Agnieszka Gryska

PROJEKTY WYSTAW Ryszard Rychlicki (Studio h3ar)

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

WSPÓŁPRACA Marek Krajewski

DOFINANSOWANIE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

PARTNER PROJEKTU Galeria Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu

Tytuł cyklu wystaw „Ponderabilia” (od łac. ponderabilis – dający się zmierzyć, zważyć) odnosił się do 

wyjątkowego sposobu, w jaki postrzegamy sztuki stosowane wśród pozostałych sztuk plastycznych. 

Celem projektu było więc nie tylko przybliżenie szerokiej publiczności osiągnięć najnowszego 

projektowania, lecz także chęć zmiany postrzegania designu jako kategorii marginalnej we współczesnej 

sztuce. Poszczególne wystawy konfrontowały uhistorycznione i przeniesione do muzeum zbiory (Galeria 

Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu) z przykładami najnowszych projektów.
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RES MOMENTARIAE

Pierwsza wystawa „Res Momentariae” (od łac. res – rzecz, 
przedmiot oraz momentum – chwila, moment) dotyczyła 
relacji pomiędzy funkcją a estetyką, designem a sztuką 
i prezentowała przedmioty, które nawiązywały do zawar-
tej w tytule codziennej trywialności. W naturę krótkiej 
egzystencji jednorazowych kubków, talerzy czy worków 
wpisana jest destrukcja, więc można by je uznać za klasę 
niższą, przedmioty substytuty, których strona estetyczna 
nie powinna odgrywać zasadniczej roli. Jak jednak udo-
wadniają chociażby projekty firmy Pandora, jednorazo-
wa zastawa może zachwycić fantazyjną estetyką, z kolei 
projekty ceramiki firm Qubus czy Essey czerpią inspira-
cje z naczyń z tworzyw sztucznych i papieru, a tłoczone 
w drewnie jednorazowe sztućce Seletti naśladują formy 
XIX-wiecznej zastawy. Wystawa gromadziła więc obok 
rzeczy jednorazowego użytku również przedmioty pomy-
słowo nawiązujące do estetyki nietrwałości. Pochodziły 
one zarówno z kolekcji muzealnych (m.in. Ergonomi De-
sign Gruppen), zostały zaprojektowane przez młodych 
polskich designerów (m.in. Wzorowo, Łukasz Wysoczyń-
ski, UEG, OYO), studia projektowe (Modus Design, Marian 
Schoettle), jak i były firmowane przez renomowane, za-
graniczne marki (m.in. Wasara, Sagaform, Urban Outfit-
ters).

Wystawa „Instrumenta” / Ponderabilia / 2010

Agnieszka Gryska na wystawie „Res Momentariae” / Ponderabilia / 2010
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INSTRUMENTA

Wystawa „Instrumenta” (łac. narzędzia) była drugą od-
słoną projektu, na której zaprezentowano przedmioty za-
uważone przez nas przede wszystkim ze względu na ich 
funkcjonalność. Podział funkcjonalny, w odróżnieniu od 
technologicznego i formalnego, przedmiotów nie zmienił 
się w zasadzie od wieków. Narzędzia wciąż pomagają nam 
w pracy w ogrodzie i na roli, umożliwiają przygotowanie 
i spożywanie posiłków, pozwalają budować, ułatwiają szy-
cie i są niezbędne w zakładzie fryzjerskim. Wiele z nich 
na co dzień jest niedostępnych naszym oczom, są bowiem 
używane w wąskich specjalizacjach medycyny, zaawan-
sowanych badaniach naukowych czy działają na zasadzie 
protez, uzupełniających ludzkie ciało. Jednak właśnie 
tam, gdzie ich forma w sposób ekstremalny musi być pod-
porządkowana specjalistycznemu zastosowaniu, wydają 
się najbardziej interesujące. Obiektom autorstwa świato-
wej sławy projektantów i renomowanych marek (Alessan-
dro Mendini, Philippe Starck, Ergonomi Design Grupen, 
Atypyk), towarzyszyły projekty młodych designerów 
(grupy Malafor i Cima Designers, Heinrich Marii Brüg-
gemann, Bartosza Muchy) oraz estetycznie dopracowane 
przedmioty produkowane seryjnie na dużą skalę (np. na-
rzędzia firm Fiskars, Radius i Braun).

Na wystawach znalazło się 
wiele bardzo ciekawych 
przedmiotów. Większość 
z nich wydawała się nie budzić 
żadnych emocji. W czasie 
demontażu zniknęły jednak 
wszystkie gadżety erotyczne. 
Do dzisiaj nie wiem, co się 
z nimi stało.

CURIOSA

Prezentacja „Curiosa” (z łac. curiosum – rzecz ciekawa, eks-
centryczna, dziwna) była ostatnią odsłoną projektu, miała 
charakter podsumowania i koncentrowała się na zagad-
nieniach istoty przedmiotu użytkowego, a więc ciągłym 
napięciu pomiędzy jego funkcjonalnością i estetyką. Wy-
stawa wpisywała się w historię dawnych gabinetów oso-
bliwości, w których gromadzono nie tylko cenne zabytki, 
lecz także niezwykłe okazy tworów fauny, flory i przyrody 
nieożywionej, szukając naukowego wyjaśnienia procesów 
rządzących naturą, przy jednoczesnej fascynacji jej ano-
maliami. Stąd obok przedmiotów o wysublimowanych, 
kapryśnych formach, znalazły się także projekty-żarty 
i prace artystów będące wyrazem ich refleksji nad różny-
mi aspektami procesu tworzenia przedmiotów użytko-
wych. Obiektom autorstwa światowej sławy projektantów 
i renomowanych marek (jak członkowie grupy Memphis: 
m.in. Stefano Giovannoni, Ettore Sottsass, Matteo Thun 
czy Karim Rashid, oraz grupa Atypyk) towarzyszyły prace 
młodych designerów z Polski (m.in. Limo Design, Karina 
Marusińska) i z zagranicy (np. grupy: Qubus oraz Vij5).

Wystawa „Curiosa” / Ponderabilia / 2010
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Wystawa „Instrumenta” / Ponderabilia / 2010
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Wielkie Projektowanie
KURATOR Księgaręka (Aleksandra Gerlach, Zosia Bednarek)

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

PARTNER Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Hop Siup Projektanci

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urząd Miasta Poznania

Wielkie Projektowanie wprowadzało dzieci w świat designu, architektury i projektowania poprzez 

wspólną pracę twórczą z zaproszonymi gośćmi.
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WARSZTATY

Podczas warsztatów dzieci w wieku od 5 do 12 lat miały 
okazję poznać tajniki projektowania architektury, ar-
chitektury wnętrz oraz różnych form sztuki użytkowej. 
Zaproszeni goście opowiadali im o zasadach oddziały-
wania kolorów i form na nasze samopoczucie, zdrowie 
i wydajność pracy. Każde spotkanie było także okazją do 
przybliżenia dzieciom problemów dziedziny, do której są 
przypisywane projekty danego prowadzącego, oraz okazją 
do prezentacji jego własnych dokonań. Najważniejszym 
jednak punktem wszystkich spotkań było wspólne pro-
jektowanie i tworzenie nowych przedmiotów. Wszystkim 
artystom udało się stworzyć niepowtarzalną atmosferę 
wspólnej pracy twórczej. Począwszy od pracowni idealnej 
ciszy i skupienia, w której projektowano nową biżuterię 
(warsztat Anny Orskiej „ABC Młodego Jubilera”), poprzez 
pracę zespołową nad projektami tkanin i architektury 
wnętrz (warsztat Małgorzaty Bernady „Snucie tkani-
ny i o tkaninie” oraz Romy Usarek-Kulczyk „Krzyżówka 
– rozwiązywanie przestrzeni i funkcji we wnętrzach”), aż 
po wielką ekspresję indywidualnych prac architektonicz-
nych, designu i meblarstwa (warsztat Bartosza Koniecz-
nego „Wszystko może być wszystkim”, Anny Stępkowskiej 
„Folkowo mi”, Tomasza Augustyniaka „Skąd taki pomysł? 
– technologia i funkcja”). W sumie odbyło się 28 dwugo-
dzinnych spotkań, w których uczestniczyło ponad pół ty-
siąca dzieci.

Nie spodziewałam się, że 
praca z dziećmi będzie tak 
inspirującym doświadczeniem. 
Zadziwiły mnie swoją 
pomysłowością, otwartością  
i… bezkompromisowością.

Warsztaty Małgorzaty Bernady / Wielkie Projektowanie / 2010
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Warsztaty Anny Orskiej / Wielkie Projektowanie / 2010
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2010
2011
Samizdat+
KURATORZY  Łukasz Koprowski, Łukasz Sokołowski, Jakub Kujawski („Ostre Koło”);  

Maja Brzozowska-Brywczyńska, Monika Rosińska („Miasto dziergane”)

KOORDYNACJA  Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski,  

Damian Bieniek, Monika Sadowska

WSPÓŁPRACA Instytut Socjologii UAM

„Samizdat+” był przedsięwzięciem, którego głównym celem miało być dokumentowanie oraz prezentacja 

nowych form wielkomiejskiego folkloru, a więc nieformalnych działań twórczych podejmowanych 

przez mieszkańców Poznania. Miało ono odwoływać się idei folk art, a więc sztuki kreowanej przez 

nieprofesjonalnych twórców, dla których nie jest ona źródłem utrzymywania, ale formą samorealizacji, 

sposobem na bycie z innymi, podtrzymywania zbiorowych tożsamości.
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W ramach projektu odbyły się dwie wystawy. Pierwsza 
z nich – „Ostre koło” – poświęcona była fenomenowi rowe-
ru pozbawionego wszelkich zbędnych elementów (prze-
rzutek, zębatek, linek, hamulców itd.) oraz przejawom 
specyficznej kultury, która wokół niego wyrosła, tworzo-
nej przez ludzi, którzy sami składają ostre koła, wykonują 
gadżety z nim związane, eksplorują ulice w poszukiwa-
niu adrenaliny i próbują doświadczać przestrzeni miasta 
w nowy sposób. Wystawa była jednym z wydarzeń im-
prezy dla pasjonatów ostrego koła. W ramach tego eventu 
organizatorzy, czyli sklep i warsztat Fixed Freaks, prze-
widzieli także turniej bikepolo, szereg wyścigów i kon-
kursów oraz imprezy muzyczne. Z kolei wystawa „Miasto 
dziergane” była próbą przybliżenia fenomenu estetycz-
nej (w tym przypadku głównie wełnianej) partyzantki, 
która na całym świecie jest popularną formą miejskiej 
aktywności. Jej celem jest upublicznienie tego, co dotych-
czas kojarzone było z prywatną przestrzenią domu, bu-
dowanie miejskich wspólnot (poprzez zakładanie klubów 
włóczkowych, wspólne projekty, których cenną zaletą jest 
międzypokoleniowość i otwarty charakter uczestnictwa), 
a także – w kontekście stricte artystycznym – zmienia-
nie przestrzeni miejskiej (jej upiększanie, a jednocześnie 
oswajanie) za pomocą miękkiego włóczkowego medium. 
Wystawie towarzyszyły warsztaty: głównie szydełkowa-
nia i dziergania na drutach, skierowane do wszystkich 
pokoleń, a także bazujące na nich artystyczne interwencje 
w przestrzeni miejskiej.

Miasto dziergane uwolniło 
niesamowitą energię. Na sali 
wystawienniczej szydełkowały 
babcie, ich córki oraz 
wnuczki. Był to prawdziwie 
międzypokoleniowy projekt.

Warsztaty „Miasto Dziergane” / Samizdat+ / 2011
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Wystawa „Miasto Dziergane” / Samizdat+ / 2011



O
 C

O
 N

A
M

 C
H

O
D
Z
I

51

n
ajw

ażn
iejsze projek

ty fu
n
dacji w

 latach
 20

0
8–20

19

Praca Nespoon na wystawie „Miasto Dziergane” / Samizdat+ / 2011



5252 

2011
2012
Kolaboratorium
KURATORZY Monika Rosińska, Maciej Frąckowiak

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

WSPÓŁPRACA Rafał Drozdowski, Marek Krajewski

DOFINANSOWANIE Narodowe Centrum Kultury

PARTNER Instytut Socjologii UAM

Kolaboratorium to projekt popularyzujący takie formy wyrównywania szans i rozwiązywania  

problemów społecznych, które zakładają zaangażowanie w sztukę oraz aktywne uczestnictwo  

w procesie projektowania zmiany społecznej osób mających z niej skorzystać.
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PLATFORMA

„Kolaboratorium” było platformą międzynarodowej 
i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy podmiota-
mi, które w różnych obszarach życia społecznego zajmują 
się społeczną aktywizacją (animatorzy kultury, artyści 
społeczni, projektanci i architekci, pracownicy socjalni, 
naukowcy i inni tzw. eksperci). Miało ono służyć wymia-
nie doświadczeń, edukacji, nabywaniu umiejętności oraz 
popularyzacji dobrych praktyk w kręgach instytucji pu-
blicznych i prywatnych, a także wśród liderów i człon-
ków społeczności lokalnych. Celem „Kolaboratorium” 
było więc nie tylko zwiększenie stopnia upodmiotowienia 
uczestników kultury, ale także upowszechnienie wśród 
projektujących przedsięwzięcia społeczno-artystyczne 
postawy rzecznika/translatora, którego zadaniem jest 
pomoc w artykulacji oraz godzeniu różnorodnych, często 
sprzecznych ze sobą doświadczeń i oczekiwań. Projekt 
składał się z trzech części: platformy wymiany idei w for-
mie strony WWW, otwartych seminariów i promocji efek-
tów projektu w postaci książki.

Monika z Maciejem wykonali 
tytaniczną pracę. Aby 
zrealizować ten projekt, musieli 
nie tylko poświęcić swój czas, 
ale także… wynagrodzenie.

SEMINARIA

Pierwsze dwa etapy projektu – strona WWW oraz otwarte 
seminaria, wykłady i dyskusje prowadzone przez zagra-
nicznych i polskich praktyków – miały na celu prezentację 
praktycznych umiejętności niezbędnych przy projekto-
waniu działań emancypacyjnych, włączających i partycy-
pacyjnych w różnych obszarach kultury. Cykl wykładów 
i dyskusji skierowany był do liderów zmian, czyli przed-
stawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządo-
wych, a także do animatorów i członków społeczności lo-
kalnych z różnych kategorii wiekowych i społecznych.

Wykład dr Piotra Filipkowskiego / Kolaboratorium / 2011
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VOL. 1

Marek Krajewski „Wstęp”
Joanna Kubicka „Spotkania i sytuacje – o idei animacji 
kultury”
Michał Bieniek „Lepsze miasto. O nie-przypadkowych 
uczestnikach kultury”

VOL. 2

Claudia Mitchell (McGill University, Participatory Cul-
tures Lab, Kanada) „Putting people in the picture and 
keeping people in the picture”
Bryan Bell (Design Corps, USA) „See-decision: making 
collaboration visible in social, economic, environmental 
design”

VOL. 3

Maciej Frąckowiak „Wprowadzenie”
Marta Olejnik „Konsultacje społeczne – tylko proszę kul-
turalnie!”
Marta Żakowska, Joanna Erbel „Obiekty relacyjne w prze-
strzeniach publicznych”

VOL. 4

Ewa Domańska „Wprowadzenie”
László Kürti „A photographic venture: visual literacy and 
community building in Lajosmizse, Hungary”
Piotr Filipkowski „Historia mówiona jako historia pod-
miotowa”

VOL. 5

Tomasz Rakowski „Wprowadzenie”
Tomasz Rygalik „Niewyczerpalne źródło inspiracji – włą-
czenie użytkowników w proces projektowy”
Thomas Binder (Danish Design School) „The Co-design La-
boratory: rehearsing the future. A design school pursuing 
new modes of participation”

KSIĄŻKA

Trzeci etap projektu miał za zadanie upowszechnianie 
idei kolaboratorium, między innymi poprzez publikację 
dwujęzycznej książki. Wyodrębniono w niej pięć obsza-
rów refleksji: sztuka publiczna i animacja kultury (Marek 
Krajewski, Michał Bieniek, Wendy Ewald, Joanna Kubic-
ka), fotografia, architektura i zmiana (Richard Halfen, 
Piotr Janowski, Claudia Mitchell, Bryan Bell), konsultując 
codzienność (Ireneusz Krzemiński, Marta Aleksandra 
Olejnik, Bogna Świątkowska, Tomasz Szlendak, Joanna 
Erbel, Marta Żakowska, Krzysztof Arciszewski), praktyka 
współprojektowania (Tomasz Rygalik, Dawid Wiener, To-
masz Rakowski, Thomas Binder, Liz Sanders) oraz dziele-
nie się pamięcią (Ewa Domańska, Piotr Filipkowski, László 
Kürti).

Wykład Moniki Rosińskiej i Marty Olejnik / Kolaboratorium / 2011
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Wykład prof. Claudii Mitchell / Kolaboratorium / 2011
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2011
2015
Design dla  
Niezaawnasowanych
KURATORZY Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Damian Bieniek

KOORDYNACJA Marta Milczarek

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Design dla Niezaawansowanych miał na celu upowszechnienie zagadnień związanych  

z teoretyczną i praktyczną stroną designu wśród mieszkańców Poznania.
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WYKŁADY I WARSZTATY

Część teoretyczna projektu w postaci wykładów miała 
tworzyć ramę działań praktycznych w czasie warsztatów. 
Wykłady prezentowały fenomen designu z różnych per-
spektyw: krytyków designu, osób prowadzących galerie 
designu, kuratorów, znawców historii designu, teorety-
ków kultury i samych projektantów. W strukturę projektu 
wpisane zostało stworzenie swoistej platformy dyskusji 
oraz konfrontacji wyobrażeń przeciętnych poznaniaków 
z wyobrażeniami specjalistów. Cykliczna formuła oraz 
otwarty charakter poszczególnych spotkań miały rów-
nież sprzyjać nawiązywaniu kontaktów pomiędzy projek-
tantami, teoretykami i użytkownikami designu. W czasie 
trwania projektu zaprezentowano kilkanaście najważ-
niejszych postaci ze świata designu w Polsce (m.in. Doro-
tę Stępniak, Czesławę Frejlih, Krystynę Łuczak-Surówkę, 
Ksenię Kaniewską, Marka Cecułę) oraz młodych projek-
tantów (m.in. AZE Design, Konockaut Design, Kosmos 
Projekt, Tymka Jezierskigo, Grycję Erde, Magdę Starską 
i Hannę Nowosiadły, Zupagrafikę, Martę Łempicką, Ada-
ma Pulwickiego, Neostudio, Małgorzatę Mintę i Małgorza-
tę Opalę).

W ramach tego projektu 
zaprezentowaliśmy chyba 
wszystkie najważniejsze 
postacie polskiego świata 
designu, zarówno kuratorów 
i teoretyków, jak i młodych 
praktyków. Większość 
z nich wymienia teraz każde 
opracowanie historyczne.

Warsztaty / Design dla Niezaawansowanych / 2013
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Warsztaty Tymka Jezierskiego / Design dla Niezaawansowanych / 2012
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Wykład Krystyny Łuczak-Surówki / Design dla Niezaawansowanych / 2012
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2013
Urban Design Wilda
KURATORZY  Magdalena Garczarczyk, Maja Brzozowska-Brywczyńska, Agata Tryksza, 

Franciszek Sterczewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Lechosław Olszewski, Maciej Frąckowiak, Marta Milczarek

PARTNERZY PROJEKTU  Projekt Zieleniak, nieformalna grupy Cohabitat Poznań, Koło Naukowe 

Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Wędrowni Architekci, ZKZL, Ulepsz Poznań, Rada Osiedla Wilda, Świetlica 

Środowiskowa na ul. Fabrycznej, Zupagrafika oraz niezrzeszeni aktywiści 

miejscy, a także organizacje administracji publicznej i edukacyjne (School 

of Form, V Liceum Ogólnokształcące, Zarząd Zieleni Miejskich, Zarząd Dróg 

Miejskich, Instytut Socjologii UAM, Biuro Konserwatora Zabytków, Wydział 

Kultury Urzędu Miasta Poznania)

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Urban Design Wilda to przedsięwzięcie społeczno-artystyczne wykorzystujące design oraz nowatorskie 

działania sztuk wizualnych do rewitalizacji i przekształcenia zapomnianych zakątków Wildy.
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BOMBOWY SPACER

Spacer był zapowiedzią projektu (kurator: Magdalena 
Garczarczyk). Najpierw odbyły się warsztaty, w czasie 
których mieszkańcy Wildy wykonywali „bomby kwiato-
we” ze specjalnie przygotowanej przez Łukasza Łuczaja 
mieszanki ziaren roślin łąkowych. Dzięki „bombom” w ła-
twy sposób można rozkwiecać zaniedbane tereny, tworzyć 
roślinne kompozycje łatwe w pielęgnacji, które stanowią 
ostoję dla motyli i pszczół. Po zakończeniu warsztatów ich 
uczestnicy w kilku grupach odbyli „bombowe spacery” 
i rozrzucili przygotowane mieszanki w wybranych miej-
scach Wildy. Akcja miała zwrócić uwagę mieszkańców 
na tereny stanowiące wspólną przestrzeń, które pozosta-
ją zaniedbane, są systematycznie dewastowane, a czasem 
w ogóle zapomniane.

PLAC ZABAW

Było to działanie, które miało rozpoznać sposób, w jaki 
dzieci oglądają Wildę, poznać miejsca, w których się ba-
wią, oraz wykorzystać tę wiedzę do zaprojektowania i zre-
alizowania „dziecięcego” placu zabaw na jednym z wildec-
kich podwórek (kurator: Maja Brzozowska-Brywczyńska). 
Realizacja projektu przebiegała w trzech etapach-warsz-
tatach. W ramach pierwszego odbyły się – po ćwiczeniu 
z rysowania „mojej Wildy” – spacery projektantów z dzieć-
mi, które nie tylko pełniły rolę przewodników, ale także 
robiły dokumentację fotograficzną spaceru oraz wypeł-
niały „dzienniczki podróży”. W ten sposób udało się roz-
poznać horyzonty ich wyobraźni, sposoby myślenia oraz 
przygotować materiał do dalszych działań. Wykorzystu-
jąc go w czasie drugiego warsztatu, dzieci wraz z projek-
tantkami próbowały wykreować „dobre miejsce zabawy”, 
przełożyć język dziecięcych potrzeb, pomysłów i wizji na 
język projektów, a tym samym wykreować zwrotny prze-
pływ wiedzy i inspiracji. W czasie trzeciego etapu wszy-
scy chętni spotkali się na Fabrycznej 18, aby zrealizować 
zaprojektowane obiekty. Używając grubych kartonowych 
tub, sklejki, plastikowych rur, taśmy, śrub, gwoździ i ba-
nerów reklamowych, udało się stworzyć: mobilny pojazd 
do „podboju sąsiedniego podwórka”, szałas, siedzisko z rur 
i sznurków i… kuszę na żuli. Warsztaty trwały dłużej, niż 
przewidywano, a zapał dzieci przeniósł się poza ich ramy 
i znalazł ujście w spontanicznym sprzątaniu i odnawianiu 
tak zwanej bazy, nieczynnego, starego i sypiącego się za-
kładu samochodowego na sąsiednim podwórku.

Montaż „Rury, która łączy” / Urban Design Wilda / 2013
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RURA, KTÓRA ŁĄCZY

Odnowienie rury ciepłowniczej było jedną z najbardziej 
spektakularnych realizacji projektu (kurator: Agata Try-
ksza). Czy jest bowiem możliwe, aby zardzewiała, brud-
na i odstraszająca rura biegnąca nad Dolną Wildą stała się 
symbolem wildeckiej kreatywności i współpracy miesz-
kańców dzielnicy? Tak, jest to możliwe. Wspólnie z firmą 
Dalkia (właścicielem rury) udało się nam ją odnowić, aby 
– zamiast szpecić – mogła zdobić okolicę. Do współpracy 
zaprosiliśmy mieszkańców Wildy. Chcieliśmy, aby myśleli 
o niej ciepło, a może nawet byli z niej dumni i pokazywali 
znajomym; aby wyrażała ona wildeckie wartości i stano-
wiła dokument wspólnego działania mieszkańców; aby 
chociaż trochę ożywiała okolicę. Udało nam się dzięki prze-
wrotnemu nawiązaniu do historii i haseł wiszących niegdyś 
w tym miejscu. Tym razem nie była to jednak polityczna 
agitacja, ale dwa hasła opisujące Wildę stworzone przez kil-
kudziesięciu mieszkańców. Każdy z nich dodawał jedno sło-
wo do budującego się zdania. Odnowienie rury potraktowa-
liśmy więc jako okazję do wspólnego myślenia, bycia razem 
i działania w przestrzeni publicznej. Wernisaż w postaci 
miejskiego pikniku był nie tylko okazją do podziękowania 
wszystkim osobom biorącym udział w projekcie, ale także 
do zabawy i wspólnego odpoczynku w wildeckim parku.

Odnowienie rury ciepłowniczej 
to najlepszy przykład tego, jak 
zrobić coś z niczego. Mieliśmy 
pieniądze jedynie na projekt 
napisu i jego wykonanie, 
a udało nam się przekształcić 
stumetrową rurę w przedmiot 
dumy wielu mieszkańców 
Wildy.

PIKNIK POD PARASOLAMI

Piknik był podsumowaniem projektu (kurator: Franci-
szek Sterczewski), czyli spotkaniem mieszkańców Wildy 
na nieużytkowanym boisku przed budynkiem „Samo-
chodówki” przy ul. 28 czerwca 1956 roku. Dzięki wspól-
nemu spotkaniu chcieliśmy ożywić teren, który znajduje 
się w samym sercu Wildy, ale od wielu lat popada w ruinę 
i zapomnienie. Chcieliśmy, aby dzięki aktywności miesz-
kańców Wildy zwrócić uwagę na potencjał, jaki w nim 
drzemie. Chcieliśmy także pokazać, że to miejsce dzięki 
niewielkim nakładom można wykorzystywać w inny spo-
sób niż dotychczas: mógłby tu powstać plac zabaw, niedu-
ży park lub – po demontażu ogrodzenia – nietypowy plac 
miejski. [Ostatecznie teren został przeznaczony pod budo-
wę Zespołu Szkół Muzycznych]. Dzięki parasolom miesz-
kańcy Wildy na jeden dzień przekształcili ten nieużytek 
w miejsce pikniku i pokazali, że w Poznaniu potrzebne są 
niebanalne przestrzenie do spędzania czasu wolnego.
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Franciszek Sterczewski na „Pikniku pod parasolami” / Urban Design Wilda / 2013
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Wernisaż projektu „Rura, która łączy” / Urban Design Wilda / 2013
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2013
2014
Lepiej Widzieć
AUTORZY Agnieszka Figiel, Łukasz Rogowski, Krzysztof Stachura, Marek Krajewski

KOORDYNACJA Marta Milczarek

WSPÓŁPRACA Instytut Socjologii UAM

DOFINANSOWANIE  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Obserwatorium Kultury

Lepiej Widzieć to projekt badawczy, który miał na celu opracowanie nowego sposobu definiowania 

i badania kompetencji wizualnych oraz diagnozę stanu kompetencji wizualnych Polaków, a także roli 

nowych mediów w ich nabywaniu.
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WARSZTATY

Ogólnopolskim badaniom ankietowym oraz badaniom 
jakościowym towarzyszyły działania animacyjno-popu-
laryzatorskie dla dzieci w ramach Tygodnia Wizualnego, 
w czasie których mogły poznać siłę obrazu i przekonać 
się, że poprzez obraz można mówić o ważnych sprawach. 
Warsztaty z Cecylię Malik (malarką, performerką i ak-
tywistką) polegały na zaprojektowaniu wielobarwnych 
skrzydeł dodających supermocy ich właścicielom i były 
inspirowane akcją „Modraszek Kolektyw”, a także innymi 
doświadczeniami artystki z estetyką protestu („Warkocz 
Białki”, „Chciwość” i „Hej ludzie, wycieli nam drzewa!”). 
Dzieci dyskutowały o tematach lub sprawach, o których 
chciałyby powiedzieć „głośno”, aby zostać zauważone 
przez innych, wymyślały hasła, jakie mogłyby umieścić 
na transparentach i zaprezentować na ulicy. Natomiast 
podczas warsztatów z Barbarą Kaczorowską (edukatorem 
w Muzeum Sztuki w Łodzi) dzieci próbowały złapać ryby 
w wirtualną sieć, sprawdzały, czy #hashtag służy do węd-
kowania i czy ryby mogą mieć Fiszbuka. Dowiedziały się, 
czy bycie na Fiszbuku wychodzi na dobre i czy na selfie 
zawsze wychodzi się dobrze. W czasie warsztatów mieszał 
się świat prawdziwy, którego można dotknąć i powąchać, 
ze światem wirtualnym. Mieszały się słowa, przedmioty 
i zabawy z różnych światów, fotografię cyfrową wykorzy-
stywano na niecyfrowym sprzęcie, a cyfrowe urządzenia 
potrzebowały ręcznie wykonanych podpisów i rysunków.

Badania badaniami – zawsze 
przecież można je wykorzystać 
w publikacjach naukowych, 
ale przełożenie ich wyników 
na język dzieci, to zadanie 
wymagające wyjątkowej 
pomysłowości.

Warsztaty dr Barbary Kaczorowskiej / Lepiej Widzieć / 2014
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Warsztaty Cecylii Malik / Lepiej Widzieć / 2014
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2013
2016
Wilda w czasach PRL
KURATORZY Magdalena Mrugalska-Banaszak, Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek

WSPÓŁPRACA  ks. Adam Błyszcz, Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego, Muzeum Historii Miasta Poznania, Rzeczyobrazkowe, 

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Maciej Frąckowiak

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Wilda w Czasach PRL to próba stworzenia społecznego archiwum Wildy na podstawie zdjęć 

z prywatnych kolekcji rodzinnych.
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INICJATYWA OBYWATELSKA

Projekt miał na celu zaangażować mieszkańców poznań-
skiej Wildy do wspólnego działania na rzecz zachowania 
pamięci, udokumentowania dzielnicowej historii i pielę-
gnowania lokalnej tożsamości. Trwałym efektem tego za-
angażowania było wydanie albumu „Poprawiajmy stosun-
ki międzyludzkie” (hasło odczytane na jednym ze zdjęć). 
Inicjatywa była konsekwencją nieformalnych działań, 
które Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego, dr Magdalena Mrugalska-Banaszak oraz fun-
dacja prowadziły w latach 2013–2016 w ramach otwartego 
profilu FB „Wilda w czasach PRL” oraz w ramach innych 
wildeckich projektów społecznych (m.in. „Nowa Wspólna 
Wilda”). Ich efektem stał się zbiór ponad tysiąca unikal-
nych fotografii i prywatnych historii, który udało nam się 
wspólnie zgromadzić.

Dzięki temu projektowi 
odkryłam, że ludzie potrzebują 
spotkań, są chętni, aby 
opowiedzieć swoją historię, 
chętnie zapomną o codziennej 
rutynie, jeżeli tylko da się im do 
tego pretekst.

ALBUM

Prywatne fotografie są nie tylko interesującym źródłem 
historycznym, ale także idealnym medium zwiększania 
zainteresowania wspólną historią, poczucia wspólnoty, 
zakorzenienia w społeczności lokalnej, a tym samym de-
cydują o ciągłości społecznej. Chcieliśmy, aby entuzjazm, 
z którym spotkała się inicjatywa społeczna, znalazły 
swój materialny wyraz w postaci publikacji książkowej. 
Głównymi jej bohaterami stali się mieszkańcy Wildy ży-
jący w czasach PRL w konkretnej przestrzeni społecznej 
i architektonicznej. Ich wspomnienia, czasami bardzo 
osobiste, ilustrowane zdjęciami (w albumie znalazło się 
126 fotografii), pozwalają z jednej strony na poznanie hi-
storii ich życia (nierzadko sięgając do odległych czasów, 
wielu mieszkańców związanych jest z Wildą od pokoleń), 
z drugiej – historii miejsc, w których wykonano wybrane 
zdjęcia.

Promocja książki „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie” 
/ Wilda w czasach PRL / 2017
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INNA HISTORIA

Od początku zakładaliśmy zbliżenie indywidualnej pa-
mięci kryjącej się w domowych archiwach (i w pojedyn-
czych zdjęciach) z historią dzielnicy kreowaną przez 
historyków w taki sposób, aby indywidualne przeżycia 
(związane z konkretnymi zdjęciami) stały się częścią 
wspólnego doświadczenia osób identyfikujących się z Wil-
dą. Projekt „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie” stał 
się namacalnym efektem współpracy, katalizatorem ko-
lejnych przedsięwzięć, ale i dowodem na to, że możemy 
wspólnie pisać historię naszego miasta. W związku z du-
żym zainteresowaniem albumem w 2017 roku został on 
wznowiony przez Wydawnictwo Miejskie Posnania i zna-
lazł się w ogólnopolskiej dystrybucji.
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Wykład dr Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak / Wilda w czasach PRL / 2017
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2014
Nowa Wspólna Wilda
KURATORZY  Jola Starzak, Dawid Strebicki, Magdalena Mrugalska-Banaszak,  

Daria Mielcarzewicz, Maciej Frąckowiak, Marcin Stachowiak,  

Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Marta Milczarek, Monika Sadowska

PARTNERZY  Pływalnia „Chwiałka”, Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego, Introligatornia na ul. Wierzbięcice, Fabryka Opakowań „Agol” 

oraz McDonald’s na ul. Hetmańskiej, City Inside Art, Wilda w czasach PRL, 

Stowarzyszenie Wildzianie, Wilda na Glanc, Rada Osiedla Wilda, Instytut 

Socjologii UAM, Sklep z cytatami, Atelier Starzak Strebick, biegi.wlkp, 

Kobiety Biegają, Janusz Grzeszczuk oraz organizacje administracji 

publicznej i edukacyjne (V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Konserwatora 

Zabytków, Wydział Kultury Urządu Miasta Poznania)

DOFINANSOWANIE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Nowa Wspólna Wilda to cykl wspólnych działań w przestrzeni publicznej mieszkańców Wildy  

i instytucji – których celem było pobudzenie społecznej kreatywności, integracja społeczności  

lokalnej oraz budowanie zainteresowania aktywnym przekształcaniem najbliższej okolicy.
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LITERACKA TRASA BIEGOWA

Realizację projektu rozpoczęliśmy wytyczeniem Literac-
kiej Trasy Biegowej (kurator: Daria Mielcarzewicz). Wśród 
alejek parku Jana Pawła II stworzyliśmy jednokilometro-
wą pętlę. Na jej trasie, od startu do mety, odległości od-
mierzają bardziej i mniej znane tytuły z historii literatu-
ry (m.in. „Rzeźnia numer 5”, „Paragraf 22”, „Sto pociech” 
itd.), które za pomocą szablonów zostały wymalowane na 
asfalcie. Jej inauguracja odbyła się w czasie Pierwszego 
Wildeckiego Biegu Śniadaniowego.

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Konkurs architektoniczny (kuratorzy: Jola Starzak, Dawid 
Strebicki) miał na celu zebrać pomysły, które pozwoliłyby 
uatrakcyjnić przestrzeń parku Jana Pawła II i uczynić go 
przyjaznym dla wybranych grup społecznych (m.in. dzie-
ci i seniorów). Wzięły w nim udział nie tylko poznańskie 
pracowanie architektoniczne i indywidualni projektanci, 
ale także miejscy aktywiści. Prace można było wykonać 
samodzielnie lub też w czasie warsztatów. Dzień przed 
sesją warsztatową odbył się wspólny spacer po parku, 
w czasie którego zaprezentowano wszystkie istotne dla 
projektowania jego elementy (m.in. łąkę dla ptaków, ho-
tel dla owadów, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych). 
Przed przystąpieniem do dwudniowej pracy koncepcyj-
nej uczestnicy warsztatów uczestniczyli w trzech pre-
zentacjach: Atelier Starzak Strebicki zaprezentowało 
najciekawsze realizacje parkowe w Polsce i za granicą, 
Łukasz Koper opowiedział o mieście oczami rowerzysty, 
a Maja Brzozowska opowiedziała, jak widzą Poznań dzie-
ci. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy gru-
py, których moderatorami byli: Dorota Kabała, Mikołaj 
Smoleński i Magda Szwajcowska oraz Agata Kochniewicz 
i Olga Beyga.

Poznaliśmy wtedy Macieja 
Frąckowiaka. Polubiliśmy 
się i dzięki wildeckiemu 
doświadczeniu wspólnej pracy 
zrealizowaliśmy potem kilka 
innych projektów w Poznaniu.

WYSTAWA POKONKURSOWA

Wystawa pokonkursowa (kurator: Maciej Frąckowiak) 
i realizacja nagrodzonych projektów kończyły proces 
uatrakcyjnienia przestrzeni parku Jana Pawła II. Na kon-
kurs nadesłano 17 projektów. Jury konkursu: Monika Sa-
dowska (Fundacja SPOT.) / przewodnicząca, Marek Kra-
jewski (UAM), Tomasz Lisiecki (Zarząd Zieleni Miejskiej 
UM Poznań), Marta Milczarek (Fundacja SPOT.), Dawid 
Strębicki (Atelier Starzak Strebicki) oraz Adam Babicz 
(Rada Osiedla Wilda) przyznało dwie równorzędne na-
grody w wysokości 2500 PLN. Pierwszy ze zwycięskich 
projektów – Aleksandry Gerlach – został opracowany 
niezależnie, drugi z kolei stworzyła w czasie warsztatów 
projektowych dla młodzieży grupa warsztatowa w skła-
dzie: Antoni Sznejweis, Agata Kochaniewicz (kapitan), 
Anna Ptaszyńska, Olivia Klepacka, Magdalena Mojsiejuk, 
Łukasz Pieńczykowski oraz Joanna Pracka. Realizację 
projektów przywracających zapomniane gry integrujące 
zarówno dzieci, jak i dorosłych, ożywiających asfaltową 
część parku pomysłowymi zabawami i grami dla dzieci, 
młodzieży i osób uprawiających sport, powierzono wil-
deckiemu środowisku graffiti. Wykonanie betonowych 
siedzisk umożliwiających interakcje w grupie powierzono 
wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie zgłoszone projekty 
zostały zaprezentowane w czasie wystawy pokonkurso-
wej. Była ona nie tylko prezentacją pomysłów, lecz także 
różnych sposobów widzenia parku oraz dyskusją na temat 
aktualnych problemów dzielnicy.
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BIEG ŚNIADANIOWY

Bieg śniadaniowy (kurator: Marcin Stachowiak) w zamie-
rzeniach miał połączyć wszystkich uczestników projektu 
oraz ich rodziny we wspólnym świętowaniu zakończenia 
projektu w aktywny sposób. Miał być nie tylko podsumo-
waniem wspólnej pracy, ale także okazją do propagowania 
zdrowego trybu życia. Frekwencja, jak i entuzjazm uczest-
ników spowodowały, że udało się z tej przygodnej inicja-
tywy wykreować nowy lokalny zwyczaj, który zarówno 
zwiększa atrakcyjność całej dzielnicy, jak i jest ważnym 
elementem jej tożsamości.

ZBIÓRKA FOTOGRAFII

Zbiórka fotografii (kurator: Magdalena Mrugalska-Ba-
naszak) miała na celu upublicznić fotografie ze zbiorów 
prywatnych wykonane w przestrzeni publicznej Wildy. 
Chcieliśmy pokazać, że historia Wildy może stać się pre-

tekstem do działań, które wzmacniają dzielnicową tożsa-
mość i ogniskują lokalną uwagę. Pierwszym krokiem była 
organizacja „Tygodnia zbierania prywatnych fotografii 
dotyczących Wildy”. Miał on wyłuskać prywatne wil-
deckie historie z domowych archiwów. W ramach „Tygo-
dnia fotografii” stworzyliśmy w różnych miejscach Wildy 
(m.in. w biurze parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego, bibliotece publicznej, 
SPOT., szkole podstawowej) punkty zbierania zdjęć i towa-
rzyszących im opowieści. Te ostatnie były rejestrowane za 
pomocą dyktafonów.

WYSTAWA FOTOGRAFII

Wystawa „Ramy Pamięci” (kurator: Lechosław Olszewski) 
polegała na zaprezentowaniu części zebranych fotografii 
w przestrzeniach publicznych i półpublicznych (V Liceum 
Ogólnokształcące, Pływalnia „Chwiałka”, kościół Para-
fii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Introligatornia na 
ul. Wierzbięcice, Fabryka Opakowań na ul. Górna Wilda 
oraz McDonald’s na ul. Hetmańskiej) w formie starych ra-
mek ze zdjęciami i historii przekazywanych ustnie przez 
właścicieli tych przestrzeni. Wystawę otworzył wykład 
Magdaleny Mrugalskiej-Banaszak (Muzeum Historii Mia-
sta Poznania), która nie tylko przedstawiła historię tej 
części współczesnego Poznania, ale także zaprezentowa-
ła oddolną inicjatywę „Wilda w czasach PRL”. Zwiedzanie 
rozproszonej wystawy odbyło się w formie „oprowadzania 
kuratorskiego”, w którym wzięli udział także ofiarodawcy 
zdjęć. Dzięki takiej formule projektu zdobyliśmy materiał 
pozwalający odtworzyć i utrwalić lokalną pamięć, a także 
wykorzystać sam proces do tworzenia nowych relacji spo-
łecznych i popularyzacji prywatnych historii, a w konse-
kwencji upodmiotowić i docenić, z jednej strony, osoby za-
angażowane w projekt (właścicieli fotografii i związanych 
z nimi historii), z drugiej zaś – właścicieli lokali i ich miej-
sca oraz osoby wcielające się w role przewodników.

Daria Mielcarzewicz na „Literackiej trasie biegowej” / Nowa Wspólna 
Wilda / 2014
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Malowanie gier dla dzieci w Parku Jana Pawła II / Nowa Wspólna Wilda / 2014
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Wykład dr Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej / Nowa Wspólna Wilda / 2014

Malowanie „Literackiej trasy biegowej” / Nowa Wspólna Wilda / 2014
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Obrady jury konkursu architektonicznego (Marta Jastrząb, Tomasz Lisiecki, Monika Sadowska, 
Marta Milczarek, Dawid Strębicki, Adam Babicz) Nowa Wspólna Wilda / 2014
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Warsztaty z Dawidem Strębickim / Nowa Wspólna Wilda / 2014

Wystawa „Ramy Pamięci” / Nowa Wspólna Wilda / 2014
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Warsztaty / Nowa Wspólna Wilda / 2014
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2014
Neowilda
KURATOR Lechosław Olszewski, Maciej Frąckowiak

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek

PARTNERZY  Magdalena Mrugalska-Banaszak, Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Rada Osiedla Wilda, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, Marcin Grześkowiak,  

Wilda na Glanc, Piotr Heinze

WSPÓŁPRACA  Poznańskie Neony, Muzeum Miasta Poznania, Plastyk Miejski Urzędu Miasta 

Poznań, Stowarzyszenie Wildzianie, Agencja Poor No More, Reklama-Neony

DOFINANSOWANIE Urząd Kultury Miasta Poznań w ramach Centrum Warte Poznania

Neowilda to projekt, który wykorzystywał instalację neonu „Wilda” do wizualnego uatrakcyjnienia 

centrum miasta oraz do wzmocnienia istniejących i tworzenia nowych więzi społecznych. 
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WYKŁAD

Rekonstrukcja części historycznego napisu „Kino Wilda 
Kino” (Wierzbięcice 36–38) była pretekstem do szeregu 
działań angażujących różne grupy mieszkańców Wildy. 
Konkretnym efektem działania było wykorzystanie hi-
storycznego potencjału neonu do podniesienia jakości 
przestrzeni publicznej dzielnicy i wzmocnienie jej nowego 
wizerunku, uczynienia z Wildy miejsca atrakcyjniejszego 
dla jego mieszkańców i interesującego dla poznaniaków 
oraz turystów. Projekt otworzył wykład Magdaleny Mru-
galskiej-Banaszak dotyczący „Wildy w czasach PRL”, który 
połączony był z dyskusją z mieszkańcami dzielnicy.

DYSKUSJE

Spotkanie i dyskusja „Chaos i porządek. O (nie)ładzie wi-
zualnym na ulicy Górna Wilda” były nie tylko prezentacją 
projektu „Wilda na glanc”, ale dzięki obecności Piotra Libic-
kiego (Koordynatora do spraw estetyki wizerunku Miasta 
Poznania), Doroty Bonk-Hammermeister (Wildzianie), Łu-
kasza Rogowskiego (UAM) oraz Wojciecha Pigla (Agencja 
Poor No More) i moderatora Macieja Frąckowiaka (UAM) 
szeroką dyskusją o uporządkowaniu wildeckiej ikonosfery. 
Powrotem do lat sześćdziesiątych było spotkanie „Poznań-
skie i wildeckie neony”, które poprowadził Marcin Grześko-
wiak.

To przecież nasza firma 
wykonała ten neon pięćdziesiąt 
lat temu. I teraz mogliśmy 
o tym przypomnieć, 
rekonstruując jego część. 
Tego się nigdy nie mogłem 
spodziewać.

Wystawa „Wildeckie neony” / Neowilda / 2014
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WYSTAWY

Prezentacji gotowego nowego neonu „Wilda” towarzyszy-
ło spotkanie z Piotrem Heinze, który był także wykonaw-
cą oryginalnego neonu „Kino Wilda Kino”. Była to także 
okazja do zaprezentowania odnalezionej w archiwum 
Wydziału Urbanistyki Urzędu Miasta Poznań dokumen-
tacji dotyczącej niezrealizowanych neonów w obrębie 
Wildy. Wcześniej w pracowni „Reklama-Neony” odbyły 
się warsztaty „Szyldy, napisy, neony”, w których uczestni-
czyli nie tylko mieszkańcy Wildy, lecz także wszyscy za-
interesowani tym tematem. W ramach projektu zorgani-
zowano także wystawę „Wilda w czasach PRL” w kościele 
Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

NEON

Kulminacyjnym punktem projektu było rozświetlenie 
neonu „Wilda” nad wejściem do zamkniętego kina „Wilda” 
(obecnie sklepu Biedronka) przy muzyce filmowej granej 
przez Orkiestrę Miasta Poznania na schodach dawnego 
kina. Wszystko odbyło się więc tak, jak śpiewał Grabaż 
w hicie Pidżamy Porno: „Na Wildzie mieszka szatan, czar-
na magia, wolno zapalają się neony”. Neon „Wilda” po za-
kończeniu projektu stanowi dowód na to, że elementy wi-
zualne będące trwałą zmianą przestrzeni publicznej mogą 
nie tylko być atrakcyjne wizualnie, zrealizowane zgodnie 
z literą prawa, ale także stanowić punkt oparcia i źródło 
inspiracji dla wspólnoty lokalnej.

Wystawa „Wildeckie neony” / Neowilda / 2014

Instalacja neonu „Wilda” / Neowilda / 2014
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Neon „Wilda” / Neowilda / 2014
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2014
2019 
Wildecki Bieg Śniadaniowy
KURATOR Marcin Stachowiak, Monika Sadowska, Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Marta Milczarek, Aleksandra Białek

WSPÓŁPRACA  Janusz Grzeszczuk, Lechosław Lerczak, Zofia Wawrzyniak (Kobiety Biegają), 

Fundacja Wybiegać Marzenia, V Liceum Ogólnokształcące, Brama Poznania, 

Soki i Owoce – Zdzisław Dębski, Winemates, Piekarnia Natura, Wielkopolska 

Spółdzielnia Mleczarska, Farutex, Baziółka

DOFINANSOWANIE  Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania w ramach Centrum Warte Poznania 

(edycje 2018-2019)

Wildecki Bieg Śniadaniowy z jednorazowego wydarzenia w ramach projektu „Nowa Wspólna Wilda” stał 

się cyklicznym spotkaniem miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.
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BIEG 5 KM

Już w czasie realizacji pierwszej edycji biegu okazało się, 
że w tego typu inicjatywie drzemie duży potencjał mia-
stotwórczy. Postanowiliśmy, że wspólny bieg będzie nie 
tylko imprezą cyklicznie organizowaną na Wildzie, ale 
także stanie się pretekstem do spotkań biegaczy oraz oko-
licznych mieszkańców w parku Jana Pawła II w formie 
niezobowiązującego pikniku. Wildecki park, zlokalizowa-
ny pomiędzy ulicami Dolna Wilda, Droga Dębińska i Że-
lazka, od 2008 roku jest systematycznie modernizowany 
i stanowi obecnie jeden z najpopularniejszych terenów 
wypoczynkowych nie tylko mieszkańców sąsiadujących 
z nim domów.

PIKNIK

W parku znajduje się wiele urządzeń, które z powodze-
niem służą zabawie dzieci i rekreacji ich rodziców, ale jest 
znacznie mniej inicjatyw, które pozwalają czerpać radość 
ze wspólnego bycia razem. Z tego powodu wpisaliśmy bieg 
w atmosferę śniadaniowego pikniku. Pięciokilometrowa 
trasa przebiegająca przez park Jana Pawła II (częściowo po 
Literackiej Trasie Biegowej) oraz wokół pobliskich ogród-
ków działkowych została zaplanowana tak, aby sprawia-
ła przyjemność zarówno doświadczonym biegaczom, jak 
i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją biegową przy-
godę. Bieg poprzedza wspólna rozgrzewka oraz bieg dla 
dzieci na krótkim dystansie. W biegu głównym brały tak-
że udział psy i niemowlaki w wózkach dziecięcych oraz 
nosidełkach. Wszyscy uczestnicy po biegu w piknikowej 
atmosferze mogą zjeść śniadanie przygotowane przez wil-
deckich i zaprzyjaźnionych z fundacją przedsiębiorców.

Nie ma takich biegów w Polsce. 
Myślę nawet o tym, aby 
stworzyć, czerpiąc z wildeckich 
doświadczeń, cykl podobnych 
biegów w różnych polskich 
miastach.

Wildecki Bieg Śniadaniowy / 2018
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PAMIĘĆ

Od 2018 roku każdy bieg przypomina sylwetkę wildec-
kiego sportowca, który odnosił sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej. W 2018 roku była to Barbara Lerczak 
(sprinterka, olimpijka i mistrzyni Europy), a w kolejnym 
– dr Karol Hoffmann (skoczek, olimpijczyk, trener, pro-
pagator gimnastyki porannej). Wildecki Bieg Śniadanio-
wy w 2019 roku miał swoją szóstą edycję i mamy nadzieję, 
że już na trwałe wpisał się w wildecki kalendarz imprez 
sportowo-towarzyskich.

Piknik śniadaniowy / Wildecki Bieg Śniadaniowy / 2019



O
 C

O
 N

A
M

 C
H

O
D
Z
I

89

n
ajw

ażn
iejsze projek

ty fu
n
dacji w

 latach
 20

0
8–20

19

Wildecki Bieg Śniadaniowy / 2017
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2015 
Wildecka Frajda
KURATORZY  Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek, Mateusz Olszewski (Zaumne)

PARTNERZY  Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, Parafia pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego, Glissando

WSPÓŁPRACA  Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Konserwator 

Zabytków, Targowiska Sp. z o.o.

DOFINANSOWANIE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wildecka Frajda to projekt społeczno-kulturalno-artystyczny, który miał na celu zwiększenie kapitału 

społeczno-kulturalnego poznańskiej dzielnicy Wilda poprzez odwołanie do kategorii przyjemności.
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PRZYJEMNOŚĆ

Cechą wspólną wszystkich artystycznych interwencji była 
rehabilitacja kategorii przyjemności, czyli – po poznań-
sku – „frajdy”. Zazwyczaj artyści w swoich realizacjach 
odwołują się do wiedzy, intelektu i potencjału skojarzeń. 
Wildeckie realizacje natomiast odwoływały się do doznań 
cielesnych (upowszechniając doznawanie przyjemności 
w przestrzeni publicznej przez słuchanie, oglądanie, do-
tykanie i odczuwanie), aby zwiększyć zmysłową wrażli-
wość odbiorców na otoczenie, miejski krajobraz, a także 
wykreować radość ze wspólnego przebywania i działa-
nia w historycznej części Poznania. Poza zaspokajaniem 
i rozwijaniem potrzeb kulturalnych oraz podniesieniem 
zaangażowania w przestrzeń wspólną (szczególnie tę 
zdegradowaną), projekt przyczynił się do wykreowania 
wizerunku Wildy jako przestrzeni popularyzacji praktyk 
artystycznych posługujących się przyjemnością do reali-
zacji celów z pogranicza sztuki oraz interwencji społecz-
nej. Walka o dobrą przestrzeń jest bowiem dzisiaj nie tylko 
walką o przestrzeń bardziej sprawiedliwą, estetyczną, ale 
także taką, która sprawia „frajdę”.

SPOT. to miejsce pomiędzy 
różnymi światami. Trudno je 
zdefiniować i w tym tkwi jego 
siła. Dzięki temu możliwe 
jest tu to, co jest niemożliwe 
w każdym z tych światów 
z osobna.

ODCZUWAĆ

Bohaterem pierwszej odsłony był Rob Sweere, holender-
ski artysta, kontynuator bogatej tradycji tworzonych 
przez rodaków pejzaży, który podzielił się z nami samym 
spojrzeniem. Swoich wedut nie tworzy bowiem za pomo-
cą farb, ale podestów, pawilonów i schodów. Ich wspólną 
cechą jest próba wykrojenia wybranego obrazu z tła, zmu-
szenia nas, abyśmy przystanęli, usiedli, patrzyli i mieli 
frajdę! O tym wszystkim Rob opowiadał w czasie spotkana 
i dyskusji, którą prowadził Maciej Frąckowiak. Po spotka-
niu odbył się wernisaż instalacji „Nieboskłon” („Hemel-
boog”) na Rynku Wildeckim. Swoją siłę oddziaływania 
tylko z pozoru zawdzięczała ona kontrastowi pomiędzy 
zwykłą, nadgryzioną zębem czasu małą architekturą a es-
tetyczną, finezyjnie dopracowaną białą formą. Czerpała 
ją bowiem raczej z potencjału możliwości, który otwie-
rał się nie tylko przed jej widzami, ale przede wszystkim 
przed jej użytkownikami. Każdy, kto odważył się odłożyć 
na chwilę kupno owoców czy warzyw, mógł tę estetyczną 
formę zamienić we własny pojazd, wsiąść do niego i zoba-
czyć to, czego istnienia w tym miejscu wcale nie oczekiwał 
– niebo. Rob proponował więc zawieszenie rutyny dnia co-
dziennego i pozwalał użytkownikom swojej rzeźby prze-
nieść się „w niebo” i spojrzeć na miasto w mieście z nowej 
perspektywy. Takim podejściem do rzeczywistości dzielił 
się także w czasie warsztatów w parku Jana Pawła II.

Warsztaty Chrisa Watsona / Wildecka Frajda / 2015 
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SILENT SKY PROJECT

Rob był też gościem niedzielnej mszy o godz. 11.00 w Para-
fii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 
w czasie której – dzięki przychylności ks. Adama Błyszcza 
– zachęcał do wzięcia udziału w performance Silent Sky 
Project. Po zakończeniu mszy wszyscy chętni, wraz z pro-
boszczem, na placu przed kościołem położyli się wspól-
nie na przyniesionych kocach i poduszkach, aby przez 30 
minut obserwować niebo. W czasie tej akcji Rob wykonał 
zdjęcie grupy leżących, które przez dwa tygodnie było wy-
eksponowane w miejscu ogłoszeń parafialnych.

SŁYSZEĆ

Instalacja dźwiękowa „Odgłosy lasu tropikalnego” Chrisa 
Watsona, angielskiego muzyka eksperymentalnego i inży-
niera dźwięku, guru specjalistów od nagrań terenowych, 
miała na celu nie tylko rewitalizację zapomnianego, wil-
deckiego nie-miejsca, ale przede wszystkim odkrycie go za 
pomocą dźwięków jako przestrzeni doznawania osobistej 
przyjemności. Watson ujawnił w zarośniętym placu – roz-

dartym pomiędzy tym, co było (dawna Szkoła Samochodo-
wa), a tym, co będzie (nowy Zespół Szkół Muzycznych) – po-
tencjał miastotwórczy; włączył go na nowo w miejski obieg 
i przywrócił społecznemu doświadczeniu. Przekształceniu 
uległa jednak nie forma miejsca, lecz jego funkcja: za pomo-
cą subtelnej dźwiękowej ingerencji artysta dokonał realnej 
zmiany, która pozwoliła wszystkim na doznawanie przy-
jemności – czy to przez swobodne „błądzenie” i zapuszcza-
nie się w zarośla, czy też przez skupienie uwagi na emito-
wanych dźwiękach. Watson przypomniał, że miasta są nam 
winne nie tylko ścieżki rowerowe, parkingi i chodniki, ale 
także miejsca przyjazne, takie, w których możemy się po 
prostu dobrze poczuć – mieć frajdę! Wernisaż instalacji po-
przedził wykład ilustrowany dźwiękowo dla uczniów Ze-
społu Szkół Muzycznych oraz dyskusja o field recordingu, 
którą poprowadził Krzysztof Marciniak (Glissando). Ca-
łość zamknęły warsztaty z field recordingu, które polegały 
na spacerze z Chrisem w poszukiwaniu specyficznych dla 
Wildy dźwięków oraz ich wspólny odsłuch. Efektem tych 
warsztatów oraz indywidualnych dźwiękowych peregry-
nacji Chrisa było stworzenie dźwiękowej panoramy Wildy, 
która została wydana na kasecie magnetofonowej.

DOTYKAĆ

Magda Starska zainteresowała się długim na kilkaset me-
trów murem na rogu ulic Roboczej i Przemysłowej. Zainte-
resowała się na nowo, bo chociaż mieszka niedaleko, to już 
zdążyła się do niego przyzwyczaić na tyle, że przestała go 
zauważać. To, co kryje się za murem, okazało się jednak wy-
jątkowo ciekawe. Planowała więc wygrzebać z muru kilka 
cegieł, aby każdy miał szansę zobaczyć ukryty za nim świat. 
Nie udało się jednak znaleźć właściciela, a zatem i uzyskać 
zgody na takie działanie. Mur okazał się nietykalny, choć 
jest dziś już tylko spadkiem po minionych czasach i w za-
sadzie nie do końca wiadomo, w jakim celu tu nadal stoi. 
Z tego powodu trzeba też było się z nim obchodzić ostroż-
nie, przykleić do niego kolejną ścianę, a nad nią wmurować 

Łukasz Jastrubczak / Wildecka Frajda / 2015
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okna – przytulny symbol domowego zacisza. Wydaje się, że 
już sama konstrukcja przyciągała uwagę, wzbudzała cieka-
wość oraz zachęcała, aby odkrywać, wspinać się i spełniać 
marzenia o widoku na otwartą zieloną przestrzeń. Kojący 
widok miał też przypominać o tym wszystkim innym, co na 
co dzień zabiera nam tę możliwość. Wernisaż instalacji po-
przedziło spotkanie z Magdą (połączone z promocją książki 
„Magdalena Starska” pod redakcją Jakuba Banasiaka), któ-
re poprowadziła Maria Rubersz. Sam wernisaż odbył się 
w formie „domowych” warsztatów, którym towarzyszyło 
wspólne biesiadowanie (z herbatą, samodzielnie upieczo-
nym ciastem i rozmowami przy stole).

WIDZIEĆ

Podsumowała projekt interwencja „Człowiek, który wie-
dział za dużo” Łukasza Jastrubczaka, artysty wizualnego 
i muzyka, wykorzystującego różne techniki medialne: od 
wideo i instalacji po koncerty, interwencje czy podróże. 
Miała ona formę wielowątkowego zdarzenia (spacerowa-
nie, fotografowanie i słuchanie), podczas którego artysta 
wraz wybraną grupą uczestników odbył niezwykłą po-
dróż: improwizowany spacer z przewodnikiem zakoń-
czony wspólnym lotem balonem. Podróż Jastrubczaka nie 
była jednak tylko nowym sposobem doświadczania po-
znańskiej Wildy z perspektywy, która dla nas wszystkich 
na co dzień pozostaje niedostępna, ale przede wszystkim 
odkrywaniem tego, czego zazwyczaj nie dostrzegamy. Zo-
baczyć coś znaczy dla nas przecież znacznie więcej, niż 
o tym usłyszeć lub nawet poczuć. Artysta, który nieustan-
nie bada sąsiedztwo fikcji i rzeczywistości, po raz kolejny 
rzecznikiem swoich kreacji uczynił Alfreda Hitchcocka 
i jeden z jego klasycznych (nakręconych zresztą przez 
niego dwukrotnie – 1934, 1956) filmów. Nie mamy pewno-
ści, czy i tym razem zobaczyć oznaczało dowiedzieć się 
o czymś, co uwikłało uczestników w serię nieprzewidzia-
nych i groźnych sytuacji. Mamy taką nadzieję. Na pewno 
wszyscy wylądowali szczęśliwie, bogatsi o nową wiedzę.

„Człowiek, który wiedział za dużo” Łukasza Jastrubczaka / Wildecka 
Frajda / 2015
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Marta Milczarek wychodząca z „Nieboskłonu” Roba Sweere na Rynku Wildeckim
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2015 
Marka Artystyczna
AUTORZY Agnieszka Szymańska, Marek Krajewski, Filip Schmidt

KOORDYNACJA Marta Milczarek

WSPÓŁPRACA Instytut Socjologii UAM

DOFINANSOWANIE  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Obserwatorium Kultury

Marka Artystyczna to projekt badawczy, który miał na celu określenie specyfiki procesów budowania 

marek artystycznych.
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BADANIA

W polu badawczym projektu znalazły się marki arty-
styczne i ich obecność w dwóch sferach polskiego życia 
społecznego: w świecie sztuki i otoczeniu świata sztuki. 
Efektem projektu miało być wypracowanie rekomenda-
cji do skutecznego popularyzowania sztuki współczes- 
nej wśród odbiorców. W ramach projektu zrealizowano 
ogólnopolskie badania kwestionariuszowe, przeprowa-
dzono wywiady pogłębione z osobami zaangażowanymi 
w budowanie marek artystycznych w Polsce oraz pod-
miotami, które zostały uznane za marki artystyczne, 

oraz opracowano case study wybranych marek arty-
stycznych. Projekt zakończył panel ekspercki, w którym 
uczestniczyli teoretycy i praktycy zajmujący się popula-
ryzacją polskiej sztuki współczesnej.

Fundacja nie tylko realizowała 
swoje pomysły, ale pozwalała 
także na realizację projektów 
badawczych, które wymagały 
instytucjonalnego wsparcia.

Wojciech Bąkowski „Wszystko płynie, idzie, jedzie…” / 2009
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2015 
Miejski Design Wilda
KURATORZY  Renata Kuśnierczak, Maria Ancukiewicz, Ewa Mrozikiewicz,  

Marcin Stachowiak, Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek

PARTNER  biegi.wlkp, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, Rada Osiedla 

Wilda, Renata Kuśnierczak, dr Piotr Grzelczak, WILDA w czasach PRL, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Maryi Królowej, Zakłady H. Cegielskiego Poznań, 

Galeria FWD, Zarząd Zieleni Miejskiej, Medusa Group

DOFINANSOWANIE Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Miejski Design Wilda to projekt kontynuujący wcześniejsze działania w przestrzeni publicznej Wildy  

na rzecz rewitalizacji dzielnicy poprzez realizację interwencji materialnych i niematerialnych.
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DESIGN

Design rozumiany był w projekcie bardzo szeroko i trak-
towany jest jako skuteczne narzędzie kształtowania re-
lacji społecznych w dwóch wymiarach: po pierwsze, jako 
pretekst do wytwarzania więzi i kapitału społecznego 
w procesie tworzenia obiektów; po drugie, jako tworze-
nie interakcji społecznych w przestrzeni publicznej, które 
prowadzą do spotkania różnych ludzi, tworzą zachęty do 
obecności w przestrzeniach publicznych i powiększają jej 
potencjał symboliczny (w tym znaczeniu design wytwarza 
miejskość).

WILDECKA GRA MIEJSKA

„Wilda Wrze!” to pierwsza edycja edukacyjnej gry, która 
została zorganizowana dla mieszkańców Wildy i wszyst-
kich tych, których ciekawiła jej historia. Celem tej wspól-
nej, często rodzinnej, zabawy było poznanie ważnych dla 
Poznania miejsc na Wildzie, także tych niedostępnych 
na co dzień (np. wieża kościoła na Rynku Wildeckim czy 
Młyn Hermanka), mieszkańców dzielnicy, ich historii, 
a przede wszystkim przypomnienie, że robotniczy pro-
test w czerwcu 1956 roku rozpoczął się właśnie na Wildzie. 
Uczestnicy gry, pokonując kolejne punkty, wykonując po-
stawione przed nimi zadania oraz uciekając przed przed-
stawicielami UB i milicją – starali się dostarczyć przedsta-
wicielom zagranicznych mediów postulaty protestujących 
i dowody brutalnej akcji wojska i milicji. Przy okazji spo-
tkali przedstawicieli nowej Rady Osiedla, dzielnicowych 
aktywistów i wolontariuszy. Na koniec wszyscy mogli 
wysłuchać opowieści dr Piotra Grzelczaka (IPN) o udziale 
mieszkańców Wildy w robotniczym proteście, podyskuto-
wać o historii Wildy, wyrazić opinie na temat gry i wza-
jemnie się poznać.

SIATKĄ W PŁOT

Warsztaty były próbą zredefiniowania jednego z najpo-
pularniejszych fenomenów kultury miejskiej, a miano-
wicie graffiti. Wilda jest bowiem miejscem, w którym sil-
nie obecna jest ten rodzaj kultury (np. ulice: Hetmańska, 
Robocza, Umińskiego). W dużej jednak mierze ta forma 
wypowiedzi artystycznej zdominowana została przez 
najbardziej fanatycznych kibiców Lecha Poznań. Chcie-
liśmy wykorzystać spontaniczność tej „ludowej” formy 
wypowiedzi, aby poruszyć zupełnie inny temat, a miano-
wicie kwestie społeczne i ekologiczne. Z tego powodu po-
służyliśmy się jedną z alternatywnych form graffiti, aby 
zaakcentować odmienność naszej akcji. Zamiast farb wy-
korzystaliśmy zaśmiecające nasze otoczenie torby foliowe 
(jednorazowe torby reklamowe), z których po połączeniu 
stworzyliśmy „nici” służące do „wyplatania” obrazów. Na 
wybranych płotach z metalowej siatki kuratorki stara-
ły się stworzyć rysunki komentujące najbliższe otocze-
nie, sprawy dotyczące mieszkańców konkretnej ulicy lub 
dzielnicy. Realizacje były punktem odniesienia warszta-
tów, w czasie których uczestnicy poznali różne formy „od-
dolnych” wypowiedzi artystycznych (różne formy graf-
fiti: malowane, haftowane, wyplatane itd.), a także mogli 
zaprojektować i zrealizować na płocie okalającym SPOT. 
(z siatki metalowej) swoje projekty.

To była nasza porażka.  
Nie tylko nie udało nam się 
postawić trzepaków w miejscu, 
w którym miały stanąć, to 
na domiar tego, zostały 
obsadzone kwiatami. Ładnie, 
ale przez te kwiaty nie można 
było do nich podejść!
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KLOPSZTANGA

Był to kolejny projekt, który miał na celu stworzenie na-
macalnego śladu wysiłku wkładanego w rewitalizację Wil-
dy. Tym razem postanowiliśmy zrealizować projekt, który 
nie został przez nas samych opracowany, ale był autorstwa 
studia architektonicznego Medusa Group. Uwiódł nas 
swoim nostalgicznym nawiązaniem do lat naszej młodo-
ści, prostotą i potencjałem do rozwiązywania problemów 
społecznych. Klopsztanga (po śląsku „trzepak”) to instala-
cja rehabilitująca zapomniany przedmiot, którego funkcją 
niegdyś była pomoc w trzepaniu dywanów. Trzepak, dzię-
ki swojej formie (można na nim usiąść, swobodnie wisieć, 
pozwala robić to w kilka osób itd.), potrafi zawiązywać 
interakcje między ludźmi i prowokuje do działania. Utyli-
tarna forma może być także bramką, huśtawką, miejscem 
spotkań i rozmów. Niegdyś trzepaki były kreatywnym po-
lem działań dziecięcej wyobraźni, alternatywą dla ławki, 
boiska czy placu zabaw. Dziś wycinane, demontowane lub 
zapomniane, sterczą bezużyteczne na naszych podwór-
kach. Kiedyś inspirujące, motywujące do działań miejsca 
zawierania pierwszych znajomości, znikają bezpowrotnie 
wyparte przez portale społecznościowe. Nasze klopfsztan-
gi ostatecznie nie stanęły w wybranym wcześniej miej-
scu (ustawiliśmy je na ul. Kosińskiego), a ich potencjalne 
funkcje (w konsekwencji braku atestu przewidzianego 
dla elementów placów zabaw) zostały pogrzebane przez 
piękne założenie kwiatowe, które je otoczyło i pozbawiło 
dostępu z zewnątrz.
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„Klopsztanga” / Miejski Design Wilda / 2015
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2015
2019 
Wildecka Gra Miejska
KURATOR Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek, Aleksandra Białek

DOFINANSOWANIE  Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania (edycja 2015), Centrum 

Inicjatyw Lokalnych, Centrum PISOP (edycja 2017), Centrum Inicjatywa 

Lokalnych-Regranting (edycja 2018), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (edycja 2019)

Gra miejska zorganizowana w ramach „Miejskiego Designu Wilda” była na tyle interesującym 

doświadczeniem, że postanowiliśmy je kontynuować.

https://www.facebook.com/PoznanCIL/
https://www.facebook.com/PoznanCIL/
https://www.facebook.com/centrumpisop/
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VOL. 1 / WILDA WRZE!

W pierwszej odsłonie skoncentrowaliśmy się na historii 
związanej z czasami komunistycznego reżimu. Mimo że 
osią przewodnią gry była rocznica Poznańskiego Czerwca 
1956 roku, to zajęliśmy się także wcześniejszą historią Wil-
dy, a także włączyliśmy do gry najważniejsze – z punktu 
widzenia historii – budynki w naszej dzielnicy. Udało nam 
się stworzyć niepowtarzalną atmosferę biegu dzięki zaan-
gażowaniu członków Rady Osiedla Wilda, wolontariuszy 
i współpracowników fundacji, którzy wcielili się w po-
stacie z minionych epok. Franciszkański klucznik witał 
uczestników gry na wieży kościoła pw. Maryi Królowej 
na Rynku Wildeckim, XIX-wieczne mieszczanki oceniały 
zadania przy młynie Brunona Hermanna, a przy głównej 
bramie Zakładów im. Hipolita Cegielskiego milicjanci bacz-
nie obserwowali uczestników gry, którzy tworzyli prote-
stacyjne hasła i malowali je na ścianie za pomocą szablo-
nów. Wszystkich ukradkiem obserwowali funkcjonariusze 
SB, którzy poruszali się zabytkową wołgą.

W pierwszej edycji chcieliśmy 
pokazać uczestnikom 
miejsca na Wildzie na co 
dzień niedostępne. Na wieżę 
kościoła na Rynku Wildeckim 
dostaliśmy się dzięki pomocy 
Doroty, która działała w radzie 
parafialnej i prowadziła przy 
parafii chórek dziecięcy.

VOL. 2 / FALSYFIKATY I ORYGINAŁY

W kolejnej odsłonie gry chcieliśmy przybliżyć zupełnie 
nieznaną lub bardzo mało znaną historią Wildy. Uczestni-
cy gry otrzymali teczkę z różnego rodzaju drukami, które 
nieznany mężczyzna oddał do jednego z poznańskich an-
tykwariatów. Były w niej stare dokumenty, odpisy, mapy, 
pocztówki, zdjęcia, fragmenty rękopisów, artykułów oraz 
książek. Sam właściciel nie potrafił opisać niecodzienne-
go zbioru, nie chciał też zdradzić, w jakich okolicznościach 
wszedł w jego posiadanie. Był jednak ciekawy, czy wszyst-
kie rzeczy, które znajdują się w teczce, to oryginały, czego 
one dotyczą i jaka jest ich wartość. Zespoły biorące udział 
w grze musiały „rozszyfrować” stare dokumenty i znaleźć 
miejsca, z którymi były związane, aby ostatecznie ziden-
tyfikować osoby będące właścicielami zawartości teczki. 
Trasa drugiej edycji gry odkrywała nowe „zakamarki” 
dzielnicy (np. domy ze skrótem LSR, czyli oznaczeniami 
„Luftschutzraum”, czy ogródki rozrywkowe zwane „Eta-
blissement”), wpisując je w wielowiekową historię Wildy 
aż od czasów średniowiecza.

„Odyseja 2035” / Wildecka Gra Miejska / 2018
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VOL. 3 / ODYSEJA 2035

Trzecia odsłona gry miała zupełnie inny charakter i doty-
czyła przyszłości Wildy. Przyszłość miast i ich poszczegól-
nych dzielnic jest przedmiotem zainteresowania nie tylko 
projektów badawczych prowadzonych przez uczelnie aka-
demickie i instytuty badawcze, polityków, międzynaro-
dowe korporacje oraz organizacje pozarządowe, ale także 
ich mieszkańców. Zazwyczaj, aby przewidzieć przyszłość, 
próbuje się odczytywać istniejące trendy rozwojowe. Treść 
naszej gry oparta była na zupełnie innym założeniu: przy-
szłości miast, także Wildy, jest związana z kreatywnością 
samych mieszkańców, bo „przyszłość nie jest miejscem, do 
którego zmierzamy, ale miejscem, które tworzymy”. Stąd po 
zakończeniu gry wspólnie obejrzeliśmy film o planowanym 
zagospodarowaniu tzw. Wolnych Torów i zapoznaliśmy 
się z prezentacją architekta Luisa Gómeza Soriano o uda-
nych i nieudanych projektach rewitalizacyjnych. Dyskusja 
i wymiana zdań pozwoliły nie tylko wypowiedzieć obawy 
o nowy kształt Wildy, ale także uświadomić sobie, jak wielu 
osobom przyszłość naszej dzielnicy nie jest obojętna.

VOL.4 / POZNAŃSKI FOTOPLASTIKON: 
WILDA

Czwarta edycja gry była częścią projektu „Wilda Ctrl+S” 
i miała na celu popularyzację idei archiwów społecznych 
oraz stworzonej przez nas strony internetowej, będącej 
archiwum prywatnych zdjęć mieszkańców Wildy. Sce-
nariusz gry był podporządkowany wybranym zdjęciom 
z tego właśnie archiwum. Uczestnicy mieli za zadanie 
przejść przez Wildę, docierając do miejsc uwiecznionych 
na fotografiach. W kolejnych punktach dowiadywali się, 
w jaki sposób historia mieszkańców Wildy splatała się 
z historią Poznania, powtarzali historyczne zdjęcia i pró-
bowali skompletować hasło, które było adresem interne-
towym projektu (www.zoomwilda.pl). Po zakończeniu gry 
uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Macieja Szymanowi-
cza o tym, co widać, a czego nie widać na fotografiach.
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„Wilda wrze” / Wildecka Gra Miejska / 2015
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Lokalny Design Wilda
KURATORZY Małgorzata Kania, Ewa Dudajska, Noriaki, Lechosław Olszewski

KOORDYNACJA Monika Sadowska, Marta Milczarek

DOFINANSOWANIE  Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania w ramach Centrum Inicjatyw 

Lokalnych

Lokalny Design Wilda to projekt społeczno-kulturalno-artystyczny w przestrzeni publicznej Wildy, 

którego celem była rewitalizacji dzielnicy poprzez realizację interwencji materialnych i niematerialnych.
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INTERWENCJE

Interwencje zostały zaplanowane i przeprowadzone 
w taki sposób, aby poprawiać jakość przestrzeni publicz-
nej, integrować lokalną społeczność i rozwijać kapitał 
społeczny dzielnicy. Cechą wspólną wszystkich realizacji 
fundacji, zarówno w ramach tego projektu, jak i wcześ- 
niejszych, był zamiar uatrakcyjnienia przestrzeni pu-
blicznej Wildy oraz sprowokowanie niecodziennych sy-
tuacji, które zmieniają wizerunek dzielnicy. W ramach 
projektu zrealizowano akcję „Foodtarg”, warsztaty z Ma-
nufakturą Czekolady, instalację „Most” oraz drugą edycję 
Wildeckiej Gry Miejskiej.

FOODTARG

Warsztaty i działania na Rynku Wildeckim miały na celu 
przeniesienie w przestrzeń publiczną i zdemokratyzowa-
nie doświadczeń i przeżyć związanych z degustacją buti-
kowych słodyczy, które są dostępne tylko zorientowanym 
i dobrze sytuowanym mieszkańcom Poznania i Wildy. 
Działania animowała manufaktury czekolady Chocoffee ze 
Świdnicy. Z małej firmy rodzinnej, której tradycje sięgają 
1927 roku, zrodziła się manufaktura czekolady znana dziś 
w całej Polsce. Luksusowe praliny są robione wyłącznie 
ręcznie, a do ich produkcji wykorzystywane są składni-
ki najwyższej jakości. To jedna z nielicznych manufaktur, 
która nie stosuje konserwantów. W ramach projektu ma-
nufaktura przygotowała specjalne połączenia smakowe 
(czekolada z chrzanem, serem pleśniowym oraz fetą), które 
dopracowywała z mieszkańcami Wildy w czasie warszta-
tów cukierniczych. Przypominającymi biżuterię pralina-
mi, które powstały w czasie warsztatów, manufaktura czę-
stowała przypadkowych odwiedzających Rynek Wildecki, 
którego jedno ze stoisk zmieniło się w butik ze słodyczami. 
Mieszkańcy Wildy na co dzień robiących zakupy na Ryn-
ku mogli częstować się czekoladkami i dobrą kawą. Celem 
projektu było podniesienie jakości przestrzeni publicznej 
przez działanie, które przyniesie przyjemność z przebywa-
nia poza domem, wspólnie z innymi ludźmi.

Nie wiem. Dla mnie to była 
bardzo fajna zabawa, chociaż 
odpowiedzialna i żmudna.

„Foodtarg” / Lokalny Design Wilda / 2017
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MOST

„Most” to interwencja artystyczna, która powstała na 
ulicy Hetmańskiej, na i przy moście, który symbolicz-
nie łączy lub dzieli dwie poznańskie dzielnice o podobnej 
historii: Wildę i Łazarz. Ulica Hetmańska jest ważnym 
szlakiem komunikacyjnym dla osób zmotoryzowanych, 
pieszych, rowerzystów, amatorów nordic walking, właści-
cieli psów i biegaczy. Projekt opracował znany poznański 
artysta streetartowy Noriaki, który specjalizuje się w in-
terwencjach w przestrzeni publicznej. Tym razem jednak 
nie „tagował” miejsca, ale w sposób bezpośredni odniósł 
się do „odradzających” się kulturalnie dzielnic w miejscu, 
w którym istniała ich historyczna granica (ul. Graniczna). 
Nowy rytm wydarzeń, którego przejawem jest działający 
w pobliżu Trag Towarzyski, znalazł swoje wizualne odbi-
cie na szczeblach kilkusetmetrowej balustrady.
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Noriaki „Most” / Lokalny Design Wilda / 2017
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2017
2019
Konkurs Winiarski  
„Polskie Korki”
KOORDYNACJA Lechosław Olszewski, Maciej Nowicki

WSPÓŁPRACA  Tomasz Prange-Barczyński, Tomasz Kramer, Marta Milczarek,  

Karolina Wajman, Aleksandra Białek, Monika Sadowska

PATRONAT Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Fundacja angażuje się w projekty społeczno-kulturalne, ale także wspiera odradzające się  

w Polsce winiarstwo.
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Od 2014 roku SPOT. organizuje festiwal „Polskie Wina”, 
a od 2017 roku towarzyszy mu konkurs winiarski „Polskie 
Korki”. Jest to najbardziej prestiżowy obecnie konkurs 
winiarski oceniający tylko wina polskie i przyznający 
jedynie trzy nagrody w każdej z sześciu kategorii (wino 
białe, wino czerwone, wina różowe, wina musujące, wina 
słodkie i wina specjalne). Konkurs organizowany jest we 
współpracy z magazynem Ferment oraz portalem inter-
netowym Winicjatywa. Jury konkursu składa się z najbar-
dziej doświadczonych sommelierów oraz krytyków wi-
niarskich z Polski i z zagranicy.

SPOT. został 
wyróżniony tytułem 
„Promotora kultury wina 
w Polsce” nieprzypadkowo. 
Organizowany przez fundację 
konkurs winiarski jest 
najbardziej prestiżowym 
w Polsce.

Degustacja w czasie konkursu „Polskie Korki” / 2017

Jury konkursu „Polskie Korki” / 2019
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Pop Up Table
KURATOR Hadaki, Majolika Nieborów, Sensual

KOORDYNACJA Karolina Wajman, Aleksandra Białek

PARTNERZY Arena Design

Pop-upowe wystawy mają na celu prezentację twórczości najciekawszych polskich ceramików 

w niestandardowy sposób. 
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Wyrwanie ceramicznych obiektów z ich naturalnego śro-
dowiska (kuchni, jadalni czy pokoju) pozwala w nich doj-
rzeć wyjątkowe przedmioty zdolne przekształcać dobrze 
znane i oswojone otoczenie w przestrzeń niecodziennych 
przeżyć i doznań. Instalacje prezentowane są na antresoli 
SPOT. i – z uwagi na swoją wyjątkowość i unikatowość – 
odbywają się w cyklach trzytygodniowych.

VOL. 1 / HADAKI

Village to ceramiczna instalacja przedstawiająca świat ta-
jemniczych istot. W mrocznym księżycowym krajobrazie 
mieszkali Zero Natural, Henrik Black, Lucy i inne postacie 
z uniwersum wykreowanego przez Hadaki. W monochro-
matycznej kompozycji główną rolę zagrały światło i cie-
nie, które stworzyły scenografię dla wykonanych ręcznie 
ceramicznych obiektów.

Jakie są efekty takiego 
projektu? Trudno 
powiedzieć, ale na pewno 
pozwala on tchnąć trochę 
piękna w codzienne życie.

Sensual / Pop Up table / 2019

Sensual / Pop Up table / 2019
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VOL. 2 / MAJOLIKA NIEBORÓW

Leontyna to instalacja, która dekonstruowała niewielki, 
XIX-wieczny portret zdobiący ściany nieborowskiego pa-
łacu. Rzemieślnicy z tamtejszej manufaktury przedstawili 
postać Leontyny Radziwiłłowej, wykorzystując kolorową 
majolikę. Ceramiczne elementy zostały powieszone w taki 
sposób, aby w złotej ramie oczom ukazała się stojąca z fili-
żanką herbaty w dłoni bohaterka portretu.

VOL. 3 / SENSUAL

Mikrokosmos to instalacja studia ceramicznego Sensual, 
w której zjawiskowe talerze, patery, czarki i misy zatra-
ciły swój użytkowy charakter w soczyście zielonym ru-
nie mchów. Dzięki temu prostemu zabiegowi organiczne 
wzory ceramiczne wydawały się naturalną kontynuacją 
świata przyrody i jego integralną częścią. Połączenie nie-
ożywionego z ożywionym powołało do życia nową rzeczy-
wistość (mikrokosmos), która nie tylko odzwierciedlała 
istotę kosmosu, ale przede wszystkim pozwalała dozna-
wać przyjemności obserwacji.
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Hadaki / Pop Up table / 2019
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2019 
Wildeckie Fatamorgany
KURATORKA Helena Wawrzeniuk

KOORDYNACJA  Karolina Wajman, Aleksandra Białek, Lechosław Olszewski,  

Monika Sadowska

DOFINANSOWANIE Centrum Inicjatyw Lokalnych

PARTNERZY Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Instalacja „Wildeckie Fatamorgany” to próba wspólnej interwencji artystki Heleny Wawrzeniuk  

oraz mieszkańców w przestrzeń architektoniczną Wildy, której celem było wprowadzenie koloru  

do pejzażu miejskiego.
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INSTALACJA

Czasowa instalacja to rodzaj artystycznego gestu w prze-
strzeni publicznej, do którego Helena Wawrzeniuk za-
prosiła mieszkańców Wildy. Jej projekt uwzględniał kon-
tekst miejsca, był efektem jej współpracy z mieszkańcami 
i instytucjami miejskimi (ZKZL). Różnił się od dobrze zna-
nych i już opatrzonych prób rewitalizowania przestrzeni 
publicznej za pomocą murali tym, że kładła nacisk na zu-
pełnie inne doświadczenia i odwoływała się do bardziej 
finezyjnego pobudzania zmysłów. Działanie instalacji po-
legało na przekształcaniu światła dziennego w taki spo-
sób, aby odbite i rozszczepione tworzyło na przeciwległej 
fasadzie budynku kolorowy obraz, zmieniający się wraz 
z przemieszczaniem się słońca po niebie oraz warunka-
mi atmosferycznymi. Kształt tej „świetlnej mozaiki” nie 
jest więc niezmienny i na zawsze określony, co czyniło 
samą instalację oraz wykorzystywaną przestrzeń bar-
dziej interesującą i atrakcyjną. Projekt został realizowany 
w lipcu i sierpniu. Składał się z kilku aktywności: spaceru 
z mieszkańcami, wizji lokalnej potencjalnych miejsc pre-
zentacji instalacji, warsztatów z mieszkańcami oraz wer-
nisażu połączonego ze spotkaniem z artystką.

Instalacja / Wildeckie Fatamorgany / 2019
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Coraz trudniej przekształca 
się przestrzeń publiczną 
w sposób trwały. Na szczęście 
wciąż jeszcze nadarzają się 
niespodziewane okazje, takie 
jak chociażby niedokończone 
remonty.

WARSZTATY

Warsztaty przeznaczone były dla szerokiego grona od-
biorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Pierw-
sze spotkanie skupione było na stworzeniu koncepcji 
wspólnej instalacji, na rozważaniach na temat światła, 
przestrzeni, która nas otacza, oraz miejsca. Drugi warsz-
tat był okazją do stworzenia instalacji, która rozświetlała 
elewację starej kamienicy przy ulicy Langiewicza przez 
całą jesień.
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Karolina Wajman i Helena Wawrzeniuk w czasie warsztatów z młodzieżą
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2019
Wilda CTRL+S
KURATORZY Lechosław Olszewski

WSPÓŁPRACA Magdalena Mrugalska-Banaszak

KOORDYNACJA Karolina Wajman, Aleksandra Białek, Monika Sadowska

DOFINANSOWANIE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNERZY Muzeum Historii Miasta Poznania, Schron Kultury Europa, Brama Poznania

„Wilda Ctrl+S” to projekt stworzenia w postaci strony internetowej otwartego archiwum społecznego 

historii poznańskiej Wildy, wykorzystującego zdjęcia z prywatnych kolekcji.

2019
Wilda CTRL+S
KURATORZY Lechosław Olszewski

WSPÓŁPRACA Magdalena Mrugalska-Banaszak

KOORDYNACJA Karolina Wajman, Aleksandra Białek, Monika Sadowska

DOFINANSOWANIE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNERZY Muzeum Historii Miasta Poznania, Schron Kultury Europa, Brama Poznania

„Wilda Ctrl+S” to projekt stworzenia w postaci strony internetowej otwartego archiwum społecznego 

historii poznańskiej Wildy, wykorzystującego zdjęcia z prywatnych kolekcji.
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ARCHIWUM SPOŁECZNE

„Wilda Ctrl+S” to akcja na rzecz ratowania i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego jednej z najstarszych dzielnic Po-
znania przez pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie, 
digitalizację i udostępnianie prywatnych zasobów archi-
walnych oraz ich promocję (także edukację) wśród miesz-
kańców. Projekt ma charakter działania, które wykorzy-
stuje fotografie oraz komentarz do nich do kultywowania 
lokalnej pamięci, udokumentowania dzielnicowej historii 
i pielęgnowania wildeckej tożsamości w celu wzmocnie-
nia więzi społecznych, popularyzacji wiedzy o dzielnicy 
i stworzenia wspólnie jej nowego wizerunku. Organizacja 
archiwum społecznego jest rozwinięciem projektu „Wilda 
w czasach PRL (2013-2017)”, który zakończył się publika-
cją części zbioru w postaci książki „Poprawiajmy stosunki 
międzyludzkie”.

Nie zdawałam sobie  
sprawy, że spędzanie czasu  
w przestrzeni publicznej  
wraz z innymi ludźmi,  
zarówno przypadkowymi,  
jak i sąsiadami, potrafi 
sprawiać tyle przyjemności.

POPULARYZACJA PROJEKTU

Działania popularyzujące ideę stworzenia otwartej strony 
internetowej gromadzącej prywatne zdjęcia mieszkańców 
Wildy z bezpłatnym dostępem do jej zasobów (zarówno wi-
zualnych, jak i dźwiękowych) wraz z prawem do jego dal-
szego wykorzystania na zasadach wolnej licencji oraz idei 
archiwów społecznych rozpoczęliśmy organizacją kolej-
nej odsłony gry miejskiej („Poznański fotoplastikon: Wil-
da”), którą zakończył wykład prof. Macieja Szymanowicza. 
Magdalena Mrugalska-Banaszak (Muzeum Historii Miasta 
Poznania) spotkała się w Schronie Kultury Europa, aby po-
kazać, jak ważna może być pamięć związana z prywatnymi 
fotografiami, osobami i rzeczami na nich przedstawionymi 
oraz ich właścicielami na kilku wybranych przykładach. 
Z kolei w Bramie Poznania odbyła się dyskusja dotycząca 
archiwów społecznych oraz zaangażowania w ich powsta-
wanie społeczności lokalnej. Moderatorem spotkania był dr 
Maciej Frąckowiak (UAM), a dyskutantami Michał Kępski 
(Archiwum Społeczne Śródki / Trakt Królewsko-Cesarski), 
Roman Modrzyński (Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz), 
Jacek Kubiak (Poznańskie Archiwum Historii Mówionej) 
oraz Aleksandra Białek (Fundacja SPOT.).

Dyskusja w Bramie Poznania / Wilda Ctrl+S / 2019
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Dyskusja w Bramie Poznania / Wilda Ctrl+S / 2019
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2008–2019
Inne projekty
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2008 /  44 young international architects 2007 / wystawa
2008 /  44 young international architects 2007 / Robert 

Konieczny / KWK Promes / spotkanie 
2008 / Jarek Jeschke / Identyczny z naturalnym / wystawa
2008 / Viola Śpiechowicz / wystawa, spotkanie
2008 /  Hellow Dog, Tempfolder, Mooryc, Martini Bros, 

Peter Pain / koncert
2008 / Festiwal filmów o architekturze / pokazy filmowe
2008 / Dobranoc w SPOT. / warsztaty, pokaz mody, wystawa

2009                                                                                   
2009 / Samuel Delmas / spotkanie
2009 / Mikołaj Długosz / Real foto: ludzie i rzeczy / wystawa
2009 / SPOT.kontroli / konkurs fotograficzny, wystawa
2009 / Świadomość ciała – świadomość siebie / warsztaty
2009 / Maria Torbé / Obiekty liturgiczne / wystawa
2009 /  Koalicja KART / Różne spojrzenia, wspólna wizja / 

wystawa
2009 /  Koalicja KART / Kobiety a sprawiedliwy handel / 

warsztaty
2009 / Flash Party / wystawa, koncert
2009 / Garncarstwa na kole japońskim / warsztaty

2007                                                                                   
2007 / Spot na SPOT. / wystawa

2008                                                                                   
2008 /  Red Bull Music Academy / laboratorium / warsztaty, 

wykłady
2008 / Vente Privee / wystawa
2008 / Jarmark Wolnych Książek / bookcrosing
2008 /  No Woman No Art / Małgorzata Małecka / 

Odstraszacz strachów / instalacja
2008 / No Woman No Art / Grupa Mixer / pokaz mody 
2008 /  No Women No Art / Babi Targ / swapping party, 

wymiana ubrań, kiermasz projektancki 
2008 / Szymon Brodziak / Noti Girls / wystawa
2008 / Paulina Anna Buczyńska / Paulianna / wystawa
2008 / Aleksandra Urban / Zatrute owoce / wystawa
2008 / Natalia Ćwiek / Ilustracje / wystawa
2008 / Dancing in SPOT. / garden party
2008 / Łukasz Czajkowski / pokaz mody, koncert
2008 / Mount Sims / koncert
2008 / Savas Pascalidis / koncert
2008 / Hubert Trammer / Siła Słabości / wystawa
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2009 / Fotografia otworkowa / warsztaty
2009 / pARTy / pokaz mody, performance, koncert
2009 / Jarosław Suchan / wykład
2009 / Bogdan Kosak / Życie po życiu / wystawa, spotkanie
2009 / Kartell Design Spiking! / wystawa
2009 /  La Dolce Vita Slow Day / kino, pokazy, warsztaty, 

jedzenie, gry
2009 / Paulina Przybysz / koncert
2009 / Mariusz Forecki / Kłopotliwe obrazy / wystawa
2009 /  Eliza Galey, Marek Glinkowski, Dorota Sroka, 

Karolina Kubik / Oh Peggy! / wystawa
2009 /  pARTy / Justyna Chrablewska / pokaz mody, 

performance, koncert
2009 /  Agnieszka Bar, Agnieszka Kajper / Śpiąca 

i krasnoludki / wystawa
2009 / Anna Kuczyńska / spotkanie
2009 / Gracjan Roztocki / Urban Legend / koncert
2009 /  Wojciech Bąkowski / Wszystko płynie, idzie, 

jedzie… / wystawa
2009 /  Zeev Aleksandrowicz / Nasz człowiek w Japonii / 

wystawa, warsztaty, pokazy filmowe
2009 /  pARTy / Łukasz Czajkowski / pokaz mody, 

performance, koncert
2009 / Anna Orska / spotkanie, warsztaty
2009 /  Does Poznan really know how? Czyli o promocji 

miast / spotkanie
2009 / Szkoła Młodego Designu / warsztaty
2009 /  Piotr Chlipalski, Michał Mrozek / Uliczne Atelier / 

pracownia fotograficzna
2009 / Zimowa zamiana zabawek / wymiana
2009 / Kafti Design / warsztaty

2010                                                                                   
2010 / Re.produkt 2 / Gdynia Design Days / wystawa
2010 / Pies czy Suka / wystawa
2010 / Jola Załecka / spotkanie
2010 / Dorota Wątkowska / spotkanie
2010 /  Za co lubię fotografię? / projekt fotograficzny, 

wystawa

2010 / Pecha Kucha / spotkanie
2010 / The Ex + Brass Unbound / koncert
2010 /  „Powtórne ożywienie miasta? Potyczki 

z rewitalizacją” / konferencja
2010 / Moomoo / warsztaty, koncert
2010 /  Małgorzata Kopczyńska / Watch Your Steps / 

wystawa
2010 / Projekt sali Kina Muza / konkurs
2010 / Twórcze Wakacyjne Popołudnia / akcja, warsztaty
2010 / Phon.o / koncert
2010 / Mleko / pokaz mody, performance, koncert
2010 / Touch / pokaz
2010 /  Inauguracja Jubileuszu 25-lecia Czasu Kultury / 

spotkanie
2010 / EDIT Review of Editorial Design / wystawa
2010 / Vladislav Delay / koncert
2010 / Peter Brötzmann Chicago Tentet / koncert
2010 / Confashion / spotkanie

2011                                                                                   
2011 / Area Megrot / koncert
2011 /  Partycypacja obywatelska: wyzwania badawcze 

i animacyjne / konferencja
2011 /  Promocja książki „Za fotografię” / Marek Krajewski, 

Rafał Drozdowski / spotkanie
2011 /  Bogdan Kosak / „Urna / naczynie /naczynie / urna” 

/ wystawa
2011 / Richard Davis / koncert
2011 /  Re.produkt 3 / Instytut Wzornictwa Przemysłowego 

/ wystawa
2011 / Swayzak / koncert
2011 / Mozcau / pokaz mody, koncert
2011 / Plakat musi śpiewać / Aneks / wystawa
2011 /  Dyskusja wokół Festiwalu Murali Outer Spaces / 

spotkanie
2011 / Pure Finland Celebration / wystawy, koncerty
2011 / Villa Nah / koncert
2011 / Janine Rewelli / Vector Art & Flesh Flutes / wystawa
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2011 /  Czas Kultury / Muzyka mową dźwięków / 
spotkanie, koncert

2011 / Austra / koncert
2011 / Studio Tkaniny / Pragmaspace / wystawa
2011 / Jimmy Edgar / koncert
2011 / Sławomir Tobis / Marginesy historii / wystawa
2011 /  Fire! (Mats Gustafsson, Johann Berthling, Andreas 

Werliin) / koncert
2011 /  Promocja książki „Sympozjon, czyli wspólne picie” / 

Marek Węcowski / spotkanie
2011 / We Loce & C.I.A. / koncert
2011 / Anna Gregorczyk / wystawa
2011 / L.U.C. / koncert
2011 /  Promocja książki „Przedwojenna Wilda” / 

Magdalena Mrugalska-Banaszak / spotkanie
2011 / Friends with Benefits / spotkanie
2011 / Re.architektura 2 / Łódź Design Festival / wystawa
2011 /  The Thing (Mats Gustafsson, Ingebrigt Haker Flaten, 

Paal Nilssen-Love) / koncert

2012                                                                                   
2012 / Nowa forma / wystawa
2012 / Knockout Design / Awateef / wystawa
2012 /  Yoshiyasu Tamura, Mari Koike / Elevator girl / 

wystawa
2012 / Love & Affection / wystawa
2012 / Maid Cafe / akcja
2012 / Jimi Tenor / koncert
2012 / Składak miejski / konkurs, wystawa
2012 / Maciej Fortuna, AnOnBast / koncert
2012 / Sławomir Tobis / Horyzonty czasu / wystawa
2012 /  Promocja Kroniki Miasta Poznania / Budownictwo 

przemysłowe / film, spotkanie
2012 / Paulina Grochowska / solo performance
2012 / Zupagrafika / warsztaty
2012 /  Promocja książki „White Plate. Słodkie” / Eliza 

Mórawska / spotkanie

2013                                                                                   
2013 / Trust / koncert
2013 / Fajne Chłopaki / warsztat
2013 / Marta Łempicka / warsztat
2013 / Grupa Mixer / warsztat
2013 / Portret podwójny. Polski komiks kobiecy / wystawa
2013 / Maria Ines Gul / warsztat
2013 / I będą święta / Agnieszka Przepiórska / monodram
2013 / How to dress well / koncert
2013 / Cloud Design / warsztat
2013 / Moomoo / wystawa
2013 /  Midsommar / Food&Friends / warsztaty, sesja 

fotograficzna
2013 /  Promocja książki „Ikony designu w województwie 

śląskim” / Irmina Koźmina / spotkanie
2013 / Karin Park / koncert

2014                                                                                   
2014 / Asgeir / koncert
2014 / Kamishibai / warsztaty
2014 / Behance Portfolio Review / spotkanie, wystawa
2014 /  Poznań Design Days / Podsumowanie / spotkanie, 

instalacja, performance, koncert
2014 / Cecylia Malik / warsztaty
2014 / Witaj Lato / USTA / piknik
2014 / Barbara Kaczorowska / warsztaty
2014 / City Inside Art / Rec.poznań / koncert
2014 / Twist off / warsztaty, kiermasz, spotkanie
2014 / Bułka z masłem / warsztaty
2014 / Bartosz Nowacki / Autobiografia / wystawa
2014 / Taylor McFerrin / koncert
2014 /  Chaos i porządek. O (nie)ładzie wizualnym na ul. 

Górna Wilda / spotkanie
2014 / Filip Springer / Fotografia i przestrzeń / warsztaty
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2015                                                                                   
2015 /  Grupa Mixer / Warsztaty konstruktorskie / 

warsztaty
2015 / Witaj Lato / Kukbuk / akcja
2015 / Elektryfikacja / Bogdan Kosak / wystawa
2015 / Kortez / koncert

2016                                                                                   
2016 / Dobroczynny Bal Lions Club Poznań Cogito / akcja
2016 / Jono McCleery / koncert
2016 / Archiczwartki / 2pm Architekci / spotkanie
2016 / Archiczwartki / Thinking Architects / spotkanie
2016 / Archiczwartki / WXCA / spotkanie
2016 /  Archiczwartki / Maćków Pracownia Projektowa / 

spotkanie
2016 / Kreskówkowe lato / filmy
2016 / Femme Maison / film
2016 / TEDx Poznań / spotkanie
2016 / Pascal Pinon / koncert
2016 / Archiczwartki / Mode:lina / spotkanie
2016 / Archiczwartki / Oyster / spotkanie

2017                                                                                   
2017 / Vok / koncert
2017 / Archiczwartki / Jacek Bułat / spotkanie
2017 / Promocja książki Biegacz / Piotr Bojarski / spotkanie
2017 / Archiczwartki / Trabendo / spotkanie
2017 / Low Roar / koncert
2017 /  Otwarte Obserwatorium Wilda: Asteroid Day / 

wykłady, warsztat 
2017 /  Zielona Grupa / Bajka o trzech węzłach i władczyni 

morza / spektakl, warsztaty
2017 /  Promocja książki Nowa Jadłonomia / Marta Dymek 

/ spotkanie
2017 /  Wznowienie książki „Poprawiajmy stosunki 

międzyludzkie” / Wydawnictwo Miejskie Posnania

2018                                                                                   
2018 /  Archiczwartki / Jojko+Nawrocki Architekci / 

spotkanie
2018 / Archiczwartki / PL.architekci / spotkanie
2018 / Archiczwartki / Studio GAB / spotkanie
2018 /  Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej / spotkanie
2018 / Conner Yangblood / koncert
2018 / Madison McFerrin / koncert

2019                                                                                   
2019 / Kino&Wino / Wino we krwi / seans filmowy
2019 / Kino&Wino / Polska Toskania / premiera filmu
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Peter Brötzmann Chicago Tentet / 2010



Hodowanie 
/gotowanie

Marek Krajewski
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niem właśnie. Skojarzenie to podsunęło mi pewnie na-
pomknięcie przez Lecha o trzyletnich krzakach chardon-
nay, których owoce właśnie w tym roku po raz pierwszy 
przemienią się w wino. Nie wiem, czy nie pojawiło się ono 
też dlatego, że Monika podczas tej rozmowy wskazała, iż ce-
chą tego miejsca jest to, że nie bardzo wiadomo, „o co cho-
dzi” – zupełnie tak, jak z potrawami, które niezwykle nam 
smakują, ale nie do końca wiemy ani z czego, ani w jaki spo-
sób je przygotowano.

Być może skojarzenie to pojawiło się, gdy studiując doku-
mentację działań fundacji z pierwszej dekady jej istnienia, 
zdałem sobie sprawę, że większość z nich ma bardzo złożo-
ny charakter i wymagała iście organicznej pracy, udziału 
wielu osób. Tym, co ugotowano z przyniesionych przez nie 
składników, szczodrze się podzielono i każdy doświadczył 
czegoś nowego. Niektórzy poznawczych zagwozdek (Czym 
jest SPOT.? Po co oni to robią? Dlaczego w tak elitarnym miejscu 
zajmują się partycypacją? Czemu robią coś dla Wildy? Po co ten 
neon? Dlaczego mielibyśmy patrzeć w niebo?), inni intelektu-
alnych uniesień (jak w przypadku bardzo licznych wykła-
dów, spotkań i seminariów organizowanych przez funda-

Natknąłem się kiedyś na podręcznik kreatywnego pisania 
(niestety nie pamiętam ani tego, kto go przygotował, ani 
jaki nosił on tytuł. Istnieje też prawdopodobieństwo, że go 
wymyśliłem, by jakoś uzasadnić swój własny sposób pracy 
z tekstem), który zalecał, by podzielić tę czynność na dwa 
etapy: hodowania i gotowania. Ten pierwszy to czytanie, 
notowanie, zapisywanie pomysłów, wracanie do tego suro-
wego materiału, komentowanie go, rozwijanie zawartych 
w nim myśli i ich pielęgnowanie. Drugi etap, a więc gotowa-
nie, to z kolei łączenie tego, co wyhodowano, w harmonijną 
całość posiadającą jakości niesprowadzalne do własności jej 
składników, w coś, czym można poczęstować i czym moż-
na ugościć, co zaspokaja potrzeby, ale też cieszy zmysły, 
dostarcza wzruszeń, pozwala innym doświadczyć tego, co 
było tylko naszą myślą, intuicją czy wyobrażeniem.

Przypomniałem sobie o tym podręczniku, gdy przeczyta-
łem zamieszczoną w tej publikacji rozmowę bliskich mi 
– i jakże ważnych w moim życiu – osób współtworzących 
SPOT. Przypomniałem sobie o nim nieprzypadkowo, bo te 
dwa słowa opisujące proces twórczego pisania doskonale 
oddają, czym zajmuje się fundacja: hodowaniem i gotowa-
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cję), jeszcze inni – zmysłowych przyjemności (dotykania, 
patrzenia, smakowania, wąchania i słuchania) czy spraw-
czości (a jednak da się coś zrobić i możemy to zrobić sami, ta 
rura wcale nie musi być brzydka), kolejni – bezinteresownych 
przyjemności (frajdy) i tych płynących z bycia razem, nie-
którzy troski i zaopiekowania, a jeszcze inni – wszystkich 
tych rzeczy jednocześnie.

Powiązanie działań SPOT. z hodowaniem/gotowaniem mogło 
też mieć zupełnie inne źródło. Oba te procesy, gdy potraktu-
jemy je literalnie, choć wymagają systematycznej pracy, tro-
ski, wiedzy i doświadczania, przynoszą specyficzne efekty 
– bardzo krótkotrwałe, ale też niezbędne dla podtrzymania 
czynności życiowych, zaspokajające głód i pragnienie. Tro-
chę tak jest z działaniami fundacji. Ich krótkotrwały cha-
rakter wydaje się zresztą nieprzypadkowy – bierze się on 
przecież z szacunku do miejsca, w którym się działa (Jakie 
mamy prawo, by w nie ingerować? Dlaczego to akurat my powin-
niśmy je zmieniać?), a więc Wildy. Krótkotrwałość nie oznacza 
jednak nieistotności. Przeciwnie – nawet największy kryty-
kant musi przyznać, że fundacji udaje się spinać ze sobą róż-
ne podmioty odpowiedzialne za kształt tej dzielnicy Pozna-
nia – mieszkańców, urzędników, aktywistów, duchownych, 
artystów, badaczy i przedsiębiorców. To spinanie niesie za 
sobą doświadczenia budujące wspólnotę. Doświadczenia 
współdziałania i komplementarności owocujące drobnymi, 
ale znaczącymi efektami: betonowymi siedziskami w parku, 
książką, współorganizacją Biegu Śniadaniowego, budową 
tymczasowego placu zabaw dla dzieci czy baldachimu z pa-
rasolek wyznaczającego nową przestrzeń publiczną. Trudno 
o bardziej doniosłe (i z pewnością trwałe) skutki działania, 
bo są nimi przecież nie obiekty i przestrzenne struktury, ale 
to, co one wyrażają i podtrzymują: więzi, przyjaźnie, wiedzę, 
uczucia i doświadczenia. Paradoks polega na tym, że biorą 
się one z tego, co efemeryczne, dyskretne i co często jest po 
prostu powrotem do tego, co już było (jak w przypadku neo-
nu Wilda dumnie święcącego na dawnym budynku kina o tej 
nazwie, dziś okupowanego przez spożywczy dyskont).

SPOT. od lat hoduje i gotuje również w innym sensie – stając 
się miejscem eksperymentowania, przestrzenią, w której 
dojrzewać mogą nowe idee, pomysły, strategie działania. 
To tu przecież krystalizowało się „Niewidzialne miasto”, 
idea re-use wcielana w życie przez architektów i designe-
rów, modele kolaboratorium i partycypacyjnego kształ-
towania miasta, hybrydyczne formy aktywności łączące 
sztukę, aktywizm, projektowanie, pamięć i zabawę oraz 
wiele innych. To dojrzewanie nie byłoby możliwe bez czułej 
i troskliwej opieki prowadzących fundację. Opieki zresztą 
nie do końca bezinteresownej, bo jak sami mówią – oni też 
dzięki wszystkim tym działaniom dojrzewali, stawali się 
bardziej samoświadomi i świadomi tego, jak działa miasto, 
sąsiedztwo, co może, a czego nie może sztuka, jak mobilizo-
wać innych i samemu czerpać radość z tego, co się robi. Ta 
symetryczność dojrzewania w SPOT./SPOT. jest niezwykle 
ważna. Skutecznie rozbraja ona bowiem dwuznaczności 
metafory hodowania/gotowania. W SPOT. nie chodzi prze-
cież o urabianie, nadawanie pożądanej formy, sprawowanie 
kontroli i budowanie niesymetrycznych relacji uprzedmio-
towiających jedną ze stron. Przeciwnie – chodzi o stwarza-
nie warunków samorealizacji pozwalających odkrywać to, 
czego dotąd się nie wiedziało (również o sobie). Można to 
nazwać ciekawością świata i ludzi, otwartością, gościnno-
ścią. Niezależenie od tego, jak to określimy – znajdziemy 
tego w SPOT. całkiem sporo. 

No właśnie – tym, co musi fascynować w działaniach SPOT., 
jest trudność ich zaklasyfikowania, udzielenia jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie: czym jest to miejsce? Niesie to 
pewnie za sobą problemy wizerunkowe, ale już pewnie nie 
te z tożsamością. Martwić się więc powinni ci, którzy nie 
bardzo wiedzą, dlaczego restauracja jest też concept storem 
i miejskim spa; dlaczego handluje się tu winami i prowadzi 
warsztaty dla dzieci; dlaczego prywatne pieniądze lokowa-
ne są w inicjatywach mających pomnażać publiczne zasoby; 
dlaczego promuje się tu design, ale poddaje się go tu również 
krytyce; dlaczego prowadząc firmę, robi się rzeczy, które 
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nie pomnażają jej zysków. Ta znaczeniowa nieuchwytność 
może drażnić. Lubimy przecież żyć w świecie uporządko-
wanym przez jednoznaczne kategorie, przejrzystym, ta-
kim, w którym wszystko ma swoje miejsce i jest na swoim 
miejscu. Może, ale nie musi, o ile zauważymy, że nie jest ona 
skutkiem nieudolności, niekonsekwencji, braku pomysłu, 
ale przeciwnie – owocem hodowania i gotowania. Procesów 
bardzo świadomie prowadzonych w SPOT., w które jednak 
wpisana jest emergencja. To, czego nie zakładaliśmy, ale co 
zrodziło się z interakcji różnorodnych aktorów biorących 
w nich udział. Można z nią walczyć, ale w tym miejscu jej 
pomnażanie staje się metodą, sprawiając, iż jest ono żywe.

Słownik etymologiczny języka polskiego (Boryś, 2008) 
wskazuje, że słowo hodować denotuje nie tylko pielęgno-
wanie czy uprawę, ale że jest ono także czasownikiem od-
rzeczownikowym prasłowiańskiego godъ, oznaczającego 
coś dogodnego, przyjemnego, odpowiedni czas. Termin ten 

odsyła z kolei do staropolskiego godować – biesiadować, 
ucztować, weselić się. Etymologia pozwala dostrzec, iż 
każde w zasadzie działanie SPOT. ma w sobie coś ze świę-
ta. Nie tylko dlatego, że jest pieczołowicie przygotowywane 
i ma zawsze swój punkt kulminacyjny (wernisaż, koncert, 
otwarcie, lot balonem, start biegu, powarsztatowy pokaz), 
ale też dlatego, że aktualizuje wspólnotę, pozwala poczuć 
się częścią czegoś większego: ulicy, dzielnicy, miasta. Duża 
w tym zasługa prowadzących fundację i zapraszanych 
przez nią do współpracy twórców, działaczy, naukowców, 
animatorów, projektantów i muzyków (jak policzyła Mo-
nika, to ponad 200 osób, które współtworzyły inicjatywy 
SPOT. przez ostatnie 10 lat). Wszyscy potrzebujemy święta, 
a więc czasu spotkania rozproszonej na co dzień wspólnoty, 
przypomnienia o tym, kim jesteśmy, regeneracji i nałado-
wania akumulatorów, potwierdzenia, iż to, co robimy, ma 
sens, że jest komuś potrzebne. Fundacja SPOT. od dekady 
takie święta organizuje. Nie wiem, czy  wy, ale ja jestem 
wdzięczny, że mogłem w nich uczestniczyć.
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Marek Krajewski otwiera wystawę „Kłopotliwe obrazy” / 2009



Biogramy
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tematyce, między innymi „Badania wizualne w działaniu. 
Antologia tekstów” (wspólnie z K. Olechnickim), „Kolabora-
torium. Zmiana i współdziałanie” (wspólnie z M. Rosińską 
i L. Olszewskim), „Kruche medium. Rozmowy o fotografii” 
(tom I–II), raportu „Architektem się bywa” (przygotowane-
go wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na zlecenie BAIPP m.st. 
Warszawa); inicjator i kurator działań animujących miejską 
przestrzeń publiczną, a także debatę na jej temat; w latach 
2016–2018 członek zespołu koordynującego program „Bar-
dzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury; współ-
pracownik Fundacji SPOT.

Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, zatrud-
niony na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu; autor licz-
nych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztu-
ki i edukacji kulturowej oraz książek: „Kultury kultury 
popularnej”, „POPamiętane”, „Za fotografię!” (wspólnie 
z R. Drozdowskim), „Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewi-
dzialne) miasto” (wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frącko-
wiakiem, Ł. Rogowskim), „Są w życiu rzeczy…”, „Deindywi-
duacja. Socjologia zachowań zbiorowych” (redaktor tomu), 
„Diagnoza w kulturze” (wspólnie z A. Skórzyńską); „Incy-

Aleksandra Białek – teatrolożka i medioznawczyni, absol-
wentka mediów interaktywnych i widowisk na poznańskim 
UAM oraz studiów podyplomowych Audience Development 
w ramach projektu Connect; założycielka Stowarzyszenia 
Wspólne, koordynatorka projektu artystyczno-edukacyjne-
go „s|TWÓRZ z|ROZUM” w ramach Centrum Rezydencji Te-
atralnych Scena Robocza; od 2019 roku koordynuje projekty 
Fundacji SPOT.

Damian Bieniek – dyrektor artystyczny, producent i ani-
mator; absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu; w latach 2007–2012 związany ze SPOT., współtworzył 
i koordynował projekty Fundacji SPOT.; pełnił funkcję 
dyrektora zarządzającego Futu Group oraz Futu Creative, 
a od 2015 roku zarządza własną agencją kreatywną Forward 
Agency oraz studiem spaceID.

Maciej Frąckowiak – socjolog, doktor nauk społecznych, 
adiunkt na Wydziale Socjologii UAM, wykładowca School 
of Form, badacz miasta i kultury wizualnej; autor i redaktor 
tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej 
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dentologia”; współtwórca projektów „Niewidzialne miasto” 
(www.niewdzialnemiasto.pl) i „Archiwum Badań nad Ży-
ciem Codziennym” (www.archiwum.edu.pl) oraz progra-
mu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury; 
współpracownik Fundacji SPOT.

Marta Milczarek – historyczka sztuki, koordynatorka 
projektów społeczno-artystycznych zarówno w Polsce, jak 
i za granicą; współpracowniczka poznańskich festiwali 
i wystaw sztuki współczesnej (m.in. w Centrum Kultury 
Zamek, Mediations Biennale, IF Museum Inner Spaces); 
w latach 2012–2018 koordynatorka projektów Fundacji 
SPOT.; pracuje w agencji reklamowej na Majorce.

Lechosław Olszewski – mieszkaniec Wildy, historyk i hi-
storyk sztuki; doktor nauk humanistycznych, wykładowca 
akademicki, współtwórca projektów „Zewnętrzna Gale-
ria AMS” i „Niewidzialne miasto”, członek rady nadzorczej 
Fundacji SPOT.; redaktor książek „Kolaboratorium. Zmiana 
i współdziałanie” (razem z M. Rosińską i M. Frąckowiakiem) 
oraz „Poprawiajmy stosunki międzyludzkie” (z M. Mrugal-

ską-Banaszak); autor artykułów, tłumacz i redaktor książek 
poświęconych historii starożytnej; współtworzył, zrealizo-
wał i koordynował kilkadziesiąt projektów społeczno-kultu-
ralnych na poznańskiej Wildzie.

Monika Sadowska – socjolog, współwłaścicielka firmy 
Fryga S.C., która odrestaurowała budynek wildeckiej elek-
trowni i która zarządza SPOT.; współtwórczyni Fundacji 
SPOT. oraz jej prezes od momentu powstania; zrealizowała 
i koordynowała kilkadziesiąt projektów społeczno-kultu-
ralnych na poznańskiej Wildzie.

Karolina Wajman – kulturoznawczyni i medioznawczy-
ni, absolwentka mediów interaktywnych i widowisk na po-
znańskim UAM; koordynatorka projektów społeczno-arty-
stycznych organizowanych w Ramach Centrum Rezydencji 
Teatralnych Scena Robocza: „Wiem, co mówię, piszę, robię” 
oraz „Kraina Olimpia – skwer sąsiedzki”; koordynowała 
projekty Fundacji SPOT. w latach 2018–2019.
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Fundacja SPOT. od 2008 roku inicju-
je, wspiera i promuje działania na rzecz 
kultury i sztuki, organizując warsztaty, 
kursy, wykłady, spotkania, dyskusje, 
wystawy i koncerty w budynku XIX-
-wiecznej wildeckiej elektrowni. Zawsze 
stara się łączyć realizowane projekty 
z edukacją, aktywnymi formami spędza-
nia wolnego czasu i codzienną pomysło-
wością. W szczególny sposób fundacja 
zaangażowana jest w działania mające 
na celu uatrakcyjnienie jej najbliższego 
sąsiedztwa, poprawę jakości przestrzeni 
publicznej, zachowanie lokalnej pamięci 
oraz zmianę wizerunku całej dzielnicy. 
Jej przedsięwzięcia przyczyniły się do 
tego, że Wilda stała się ważnym miej-
scem na poznańskiej mapie kultury.

www.spot.poznan.pl/kultura



O co nam chodzi. Fundacja SPOT. 2018-2019 to nie 
tylko prezentacja kilkudziesięciu wybranych pro-
jektów fundacji oraz komentarz do nich, ale także 
próba refleksji nad zmianami, które w ostatnich la-
tach dokonały się w kulturalnym pejzażu poznań-
skiej Wildy, rolą organizacji pozarządowych w tych 
przemianach oraz nad metodami pracy ze społecz-
nością lokalną. Realizacja tych projektów nie była-
by możliwa, gdyby nie współpraca z dziesiątkami 
różnych organizacji, zarówno tych wildeckich, po-
znańskich, jak i ogólnopolskich oraz setkami osób 
z różnych środowisk, o różnych kompetencjach 
i różnych zainteresowaniach. Niniejsza książka jest 
dowodem ich wspólnego wysiłku.

Dofinansowano ze środków 
budżetowych Miasta Poznania  


