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S³owo wstêpne

Program “Rewitalizacja w budowie - tworzymy zrêby 
rewitalizacji w Polsce” sta³ siê dla Poznania praktyczn¹ 
prób¹ zmierzenia siê z problemami spo³ecznymi 
miejskich obszarów zdegradowanych. Zmierza³ on 
przy tym jednoczeœnie do realizacji celów 
okreœlonych w Miejskim Programie Rewitalizacji dla 
Miasta Poznania oraz - w szerszym kontekœcie -            
w Strategii Rozwoju Miasta Poznania. 

Jednym z celów realizacji Programu by³a 
integracja jak najwiêkszej liczby osób, stowarzyszeñ, 
organizacji publicznych i niepublicznych wokó³ idei 
rewitalizacji jako procesu niezbêdnego i kluczowego 
z punktu widzenia rozwoju miast w Polsce. Miasto 
Poznañ kontynuuje tym samym konsekwentnie 
podejmowane dzia³ania na rzecz tworzenia w Polsce 
zrêbów rewitalizacji, które s¹ szczególnie wa¿ne 
w kontekœcie braku podstaw prawnych reguluj¹cych 
tê sferê interwencji publicznej.

Jestem przekonany, ¿e realizuj¹c Program 
rewitalizacji spo³ecznej zbudowaliœmy fragment 
fundamentów pod dalsze dzia³ania na rzecz odnowy 
miejskich obszarów zdegradowanych, a przy okazji 
wypracowaliœmy wzorce, z których bêd¹ mog³y 
korzystaæ inne miasta.



O Miejskim Programie Rewitalizacji 
dla Miasta Poznania 

Na pocz¹tku 2005 r. w³adze Miasta Poznania 
przyst¹pi³y do opracowania i wdro¿enia Miejskiego 
Programu Rewitalizacji, jako dokumentu okreœla-
j¹cego interwencjê publiczn¹ na obszarach zdegra-
dowanych. W pierwszej edycji programu (od marca 
2006 r.) jako obszar pilota¿owy wybrano historyczn¹ 
dzielnicê Œródkê, natomiast w drugiej (od paŸdzierni-
ka 2006 r.) teren ten powiêkszono o Ostrów Tumski, 
Chwaliszewo i obszar po³o¿ony na Je¿ycach i £azarzu, 
dwóch œródmiejskich dzielnicach przy³¹czonych do 
Poznania w XIX w. 

Kolejnym etapem kszta³towania polityki rewitaliza-
cyjnej miasta by³o opracowanie w marcu 2010 r. 
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla obszarów 
poprzemys³owych i powojskowych w celu pozyskania 
przez potencjalnych beneficjentów dofinansowania 

 

SD

na rewitalizacjê w ramach Dzia³ania 4.2 WRPO ze 
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.    

Obecnie obowi¹zuj¹cym dokumentem jest 
przyjêty w kwietniu 2012 r. 

  Zosta³ on opracowany w celu:
äkontynuowania przedsiêwziêæ rozpoczêtych 

pod wp³ywem ZPORR na lata 2004-2006;
äwykorzystania doœwiadczeñ dotychczasowej 

realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji 
dla Poznania;

äumo¿liwienia uzyskania przez beneficjentów 
po¿yczek dziêki Inicjatywie JESSICA na 
realizacjê projektów rewitalizacyjnych na 
zdegradowanych obszarach miejskich 
(dzia³anie 4.1  WRPO);

äpo³¹czenia dokumentów dotycz¹cych dzia³añ 
na obszarach miejskich (dzia³anie 4.1 WRPO) 

Miejski Program 
Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 
(MPR).
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Ryc. 2.  Ok³adka Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja

Ryc. 1. Logo Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania 



i na obszarach poprzemys³owych i powojsko-
wych (Dzia³anie 4.2 WRPO) w jedn¹ spójn¹ 
ca³oœæ.

W Miejskim Programie Rewitalizacji wyznaczono 
dwie strefy wsparcia dzia³añ rewitalizacyjnych:

1. Zdegradowane obszary miejskie, których 
rewitalizacja jest wspierana przez Miasto 
Poznañ poprzez systematyczne dzia³ania 
aktywizuj¹ce i integruj¹ce spo³ecznoœci 
miejskie oraz komunalne projekty inwesty-
cyjne;

2. Zdegradowane obszary miejskie oraz obszary 
poprzemys³owe i powojskowe, których 
rewitalizacja mo¿e byæ wsparta przez 

ADASAS

 Inicjatywê JESSICA i ewentualnie przez 
Miasto Poznañ poprzez wybrane przedsiê-
wziêcia spo³eczne i inwestycyjne.

Strefa pierwsza obejmuje nastêpuj¹ce obszary:
 

o powierzchni 87,2 ha w granicach wyznaczonych: 
l i n i ¹  k o l e j o w ¹  P o z n a ñ - W a r s z a w a ,  
ul. Podwale , ul. Jana Paw³a II, rzek¹ Cybin¹, w tym tzw. 
“kana³em ulgi”, zachodni¹ granic¹ tzw. Starego Koryta 
Warty oraz zachodni¹ granic¹ dawnego portu 
rzecznego;

 o powierzchni 29,7 ha w granicach 
pomiêdzy ul. D¹browskiego, Kraszewskiego, 
Bukowsk¹ oraz zachodnimi granicami parceli 
zlokalizowanych przy ul. Polnej.  

Strefa druga obejmuje przede wszystkim tereny 
skoncentrowane w œródmieœciu Poznania oraz 
w mniejszym stopniu poza nim (zob. ryc. 3.).

Z punktu widzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Poznania, Program “Rewitalizacja 
w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” 
by³ jego wsparciem g³ównie w zakresie postawionych 
celów: 

A1) Œródka - Ostrów Tumski - Chwaliszewo

A2) Je¿yce

rozszerzenia dzia³añ integracyjnych i aktywi-
zuj¹cych ró¿norakie spo³ecznoœci miejskie na 
rzecz budowy porozumieñ rozwi¹zuj¹cych lo-
kalne problemy, 
zbierania doœwiadczeñ i tworzenia zrêbów 
rewitalizacji miast w Polsce.
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Ryc.  3. Obszary objête Miejskim Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania (za³¹cznik 4. do MPR)



Celem g³ównym

budowa podstaw rewitalizacji

 Programu “Rewitalizacja 
w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” 
by³a  rozumianej jako 
kompleksowe dzia³ania naprawcze, okreœlone 
w Karcie Lipskiej dla Miast Europejskich. 

Cel g³ówny Programu osi¹gniêto poprzez 
realizacjê dzia³añ zmierzaj¹cych do:

wzrostu aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych, 
wzrostu poczucia identyfikacji z miejscem za-
mieszkania,
wzbogacenia oferty inicjatyw kulturalnych na 
rewitalizowanych obszarach,
poprawy sytuacji mieszkañców na rynku pracy, 
wzmocnianie atrakcyjnoœci obszarów objêtych 
Miejskim Programem Rewitalizacji.

 

4 Rewitalizacja w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” - Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

O Programie “Rewitalizacja w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce”

O Programie “Rewitalizacja 
w budowie - tworzymy zrêby 
rewitalizacji w Polsce” 

“Rewitalizacja w budowie - 
tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” 

 

Nawi¹zuj¹c do kierunków dzia³añ przyjêtych w MPR, 
Miasto Poznañ z³o¿y³o wniosek o dofinanso-wanie 
programu w ramach konkursu Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich pt. “Pilota¿owe programy 
rewitalizacji spo³ecznej realizowane w partnerstwach 
lokalnych”. Konkurs ten by³ czêœci¹ projektu 
systemowego “Rewitalizacja spo³eczna” realizo-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja spo-
³eczna, Dzia³anie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji 
pomocy i integracji spo³ecznej. Celem realizacji 
projektów w ramach konkursu jest stworzenie 
ogólnego modelu rewitalizacji  spo³ecznej i modelu 
partnerstwa lokalnego poprzez wypracowanie 
najlepszych rozwi¹zañ rewitalizacji spo³ecznej na 
poziomie lokalnym.

Wniosek Miasta Poznania (w partnerstwie 
z Fundacj¹ SIC!) uzyska³ 31 sierpnia 2011 r. pozytywn¹ 
ocenê Komitetu Steruj¹cego Konkursu. W zwi¹zku 
z tym oba podmioty przyst¹pi³y 1 paŸdziernika 2011 r. 
do realizacji Programu 

- jego 
finalizacjê przewidziano na grudzieñ 2012 r. £¹czny 
bud¿et Programu wynosi³ 973 625,00 z³, z czego 85% 
stanowi³y œrodki Unii Europejskiej, natomiast 15% 
œrodki bud¿etu pañstwa - ostatecznie, dziêki 
oszczêdnoœciom, bud¿et Programu wyniós³ nieco     
ponad 760 000,00 z³ . 

Ryc. 4.  Motyw graficzny wykorzystywany w materia³ach promocyjnych Programu “Rewitalizacja 
w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce”
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Ryc. 5.  Schemat powi¹zañ celów z dzia³aniami podejmowanymi w ramach Programu “Rewitalizacja w budowie  -  tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce”

Program zak³ada³ objêcie wsparciem co najmniej 200 
mieszkañców

³¹cznie we wszystkich dzia³aniach wziê³o 
udzia³ 730 mieszkañców. 

 obszarów w³¹czonych do Miejskiego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - grupê 
docelow¹ stanowi³y osoby bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo (przede wszystkim dzieci i m³odzie¿) 
mieszkaj¹ce na tych obszarach. 

Realizacja Programu przynios³a nieoczekiwany 
efekt -  

Jednoczeœnie istotnym 
osi¹gniêciem Programu by³o zaanga¿owanie do 
ajdsfhk 

dzia³añ rewitalizacyjnych  
spo³ecznych, w tym licznych stowarzyszeñ, fundacji, 
rad osiedli, szkó³, parafii oraz indywidualnych osób -  
z obszarów MPR. Listê partnerów zamieszczono na 
stronie publikacji.

W ramach Programu zrealizowano dziewiêæ 
ró¿nego rodzaju dzia³añ - najwa¿niejsze informacje 
ich dotycz¹ce, zosta³y przedstawione na kolejnych 
stronach tej publikacji, a na rycinie 5.  przedstawiono 
schemat powi¹zañ celów Programu z realizowanymi 
dzia³aniami.  

kilkudziesiêciu partnerów

2. Biura Mieszkañców

3. Koalicje lokalne i Dzielnicjada 

4. Szkolenia zawodowe 

5. Uniwersytet Alternatywny

6. Edukacja architektoniczna

7. Ulotki o kamienicach

8. Poznaj historiê swojej rodziny

9. Teatr z klas¹

wzbogacenie oferty inicjatyw 
kulturalnych i edukacyjnych

poprawa sytuacji 
mieszkañców na rynku pracy

wzrost poczucia identyfikacji 
z miejscem zamieszkania

wzrost aktywnoœci 
spo³ecznoœci lokalnych

wzmocnienie atrakcyjnoœci 
obszarów objêtych MPR
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1. Odmieñ swoje podwórko

APAK 
Garczarczyk

Jednym z dzia³añ na rzecz aktywizacji i integracji 
mieszkañców wokó³ procesu poprawy jakoœci 
œrodowiska zamieszkania by³a akcja “Odmieñ swoje 
podwórko”. By³a to inicjatywa organizowana przez 
Miasto Poznañ ju¿ od 2010 r., kiedy to odby³y siê 
pierwsze warsztaty zazieleniania podwórek na 
Je¿ycach (g³ównie przy ul. Staszica). W ramach 
realizacji Programu “Rewitalizacja w budowie - 
tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce”, akcjê “Odmieñ 
swoje podwórko” wykonywa³a f irma 

, wy³oniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. 

Program dzia³ania zmierza³ do znalezienia przez 
mieszkañców (we wspó³pracy z ekspertami) 
pomys³ów na zazielenienie i o¿ywienie podwórek 
oraz przestrzeni publicznych na poszczególnych 
obszarach.

Odmieñ swoje podwórko

Rewitalizacja w budowie - tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” - Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Akcja “Odmieñ swoje podwórko” sk³ada³a siê z dwóch 
edycji warsztatów: 

- warsztatów 
projektowych oraz dzia³añ na terenie 
podwórek;

- wyk³adów i warsztatów 
w z a k r e s i e  k s z t a ³ t o w a n i a  z i e l e n i   
w przestrzeni publicznej.

sk³ada³y siê z dwóch etapów: 
projektowego [1] i realizacji w terenie [2].

odbywa³ siê w formie 
dwudniowych spotkañ (po 6 godzin ka¿dego dnia), 
podczas których mieszkañcy wraz z ekspertami 
(architektami, urbanistami, specjalistami od 
kszta³towania terenów zieleni) poszukiwali pomys³ów 
na zagospodarowanie i o¿ywienie swoich podwórek - 
ka¿dy zespó³ sk³ada³ siê z trzech mieszkañców i dwóch 
ekspertów. Efektem prac zespo³ów projektowych by³y 
koncepcje zagospodarowania podwórek.  

 
 (przyk³. fot. 1. i 2.) 

“Zielonych warsztatów”

“Zielono mi”

“Zielone warsztaty” 
Etap 

projektowy

 

 

Fot. 1.  Warsztaty projektowe w Liceum im. œw. Marii Magdaleny
 

Fot.  2. Warsztaty projektowe w Domu Tramwajarza
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Po zakoñczeniu projektowania przeprowadzono 
g³osowanie nad wyborem jednej z wykonywanych 
koncepcji, której zainicjowanie przewidziano w ra-
mach (przyk³. fot. 3.). W tym 
etapie uczestniczyli mieszkañcy poszczególnych 
podwórek (do pomocy mieli dwóch specjalistów), 
a sama akcja w terenie odby³a siê w ci¹gu jednego 
dnia. Oba etapy “Zielonych warsztatów” prowadzi³ 
i koordynowa³ odpowiednio do tego przygotowany 
prowadz¹cy, posiadaj¹cy doœwiadczenie w tego typu 
przedsiêwziêciach. Miejsca i czas realizacji “Zielonych 
Warsztatów” przedstawiono w tabeli 1. 

W warsztatach przyjêto podobn¹ 
konwencjê - sk³ada³y siê z czêœci wyk³adowej 
i doradczej [1] oraz z czêœci terenowej [2], przy czym 
obie czêœci zrealizowano w ci¹gu jednego dnia. Nieco 
inny by³ jednak przedmiot projektowania - zamiast   

 

 

etapu realizacji w terenie 

“Zielono mi” 

jhjsadhda
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Odmieñ swoje podwórko

Je¿yce Dom Tramwajarza
7-8.09

Dzielnice
Dzieñ i miejsce

realizacji w terenie
Dzieñ i miejsce 

warsztatów Podwórka 

Wilda 
ul.. Dezyderego 

Ch³apowskiego 9
7.11   .2012

Gimnazjum nr 42
13-14.09

Œródka, 
Chwaliszewo, 
Stare Miasto

ul. M³yñska 11
26.10.2012

Szko³a 
Podstawowa nr 40

21-22.09

Tabela 1. Miejsca i czas realizacji “Zielonych warsztatów”

ul. Piotra Wawrzyniaka 21
ul. Jana Henryka D¹browskiego 17
ul. Poznañska 52
ul. Stanis³awa Staszica 16
ul. Jana D³ugosza 11-19    
ul. Przemys³owa 51
ul. Fabryczna 18
ul. Wierzbiêcice 32
ul. Rolna 8
ul. Dezyderego Ch³apowskiego 9    

ul. Piotr Wawrzyniaka 21
29.09.2012

ul. M³yñska 11
ul. Seweryna Miel¿yñskiego 21
ul. Feliksa Nowowiejskiego 23
ul. Rybaki 16
ul. Królowej Jadwigi 42-50    

ul. Chwaliszewo 17-23
26.10.2012

Liceum 
im. œw. Marii Magdaleny

12-13.10

ul. Gdañska 6-8
ul. Gdañska 10
Rynek Œródecki 17
ul. Czartoria 9
ul. Chwaliszewo 17-23    

podwórek, by³y to niewielkie tereny przestrzeni 
publicznej. Inna by³a te¿ forma organizowania 
zespo³ów projektowych - w ramach

utworzony zosta³ jeden 
dwudziestoosobowy zespó³, który najpierw 
w ys ³ u c h a ³  d wó c h  w ys t ¹ p i e ñ  d o t yc z ¹ c yc h  

 

 

czêœci 
wyk³adowej i doradczej 

jhjhjhjhjhhh 

Fot.  3. Realizacja koncepcji dla podwórka przy ul. Piotra Wawrzyniaka 21   
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Wilda
15.09.2012

tymczasowe miejsce zabaw przy
ul. Fabrycznej 18  Zespó³ Szkó³ nr 2

Dzielnice i dzieñ 
warsztatów

Zmiana 
przestrzeni publicznej

Miejsce
wyk³adów 

Zielony Targ

Je¿yce
29.09.2012

Szko³a Podstawowa nr 36Dom Tramwajarza Plac Asnyka

Œródka, 
Chwaliszewo, 
Stare Miasto

19 i 20.10.2012

Plac Miêdzymoœcie 
i Zielona  partyzantka 

w Parku jednego drzewa

Centrum Dzia³añ 
Œrodowiskowych 

Tabela 2. Miejsca i czas realizacji warsztatów “Zielono mi”

Rynek Wildecki
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Odmieñ swoje podwórko

Harmonogram i miejsca realizacji warsztatów 
“Zielono mi” przedstawiono w tabeli 2. Warto 
wspomnieæ, ¿e warsztaty “Zielono mi” mia³y przede 
wszystkim zainspirowaæ i zachêciæ mieszkañców do 
wspólnego dzia³ania na rzecz poprawy stanu 
przestrzeni publicznej, a tym samym wzmocniæ 
to¿samoœæ lokaln¹ spo³ecznoœci uczestnicz¹cych 
w akcji. 

Fot.  4.  Zielony Targ na Rynku Wildeckim
 

mechanizmów funkcjonowania przestrzeni  
publicznej, a nastêpnie przy pomocy ekspertów 
wypracowa³ zarys koncepcji dla wybranego obszaru. 
Nastêpnie ca³y zespó³ wzi¹³ udzia³ w , 
podczas której zorganizowano targ roœlin (Zielony 
Targ - fot. 4.) oraz akcjê zazieleniania przestrzeni 
publicznej (fot. 5.)

 czêœci terenowej

Liceum im. 
œw. Marii Magdaleny 
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Plac Miêdzymoœcie

teren przy Liceum im. 
Œw. Marii Magdaleny

teren przy Liceum im. 
Œw. Marii Magdaleny

Fot.  5. Sadzenie cebul przy Liceum im. œw. Marii Magdaleny
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2. Biura Mieszkañców

 
Fundacja SIC!

1) Biuro Mieszkañców Œródki

2) Biuro Mieszkañców Chwaliszewa

3) Biuro Mieszkañców Je¿yc

dy¿urowali specjaliœci
 i doradcy zawodowi

Jednym z celów Programu by³o utworzenie 
i zorganizowanie trzech Biur Mieszkañców na 
obszarach objêtych Miejskim Programem Rewitali-
zacji dla Miasta Poznania. Dzia³anie to wykonywa³a

 - parter Programu. Tym sposobem 
powsta³y: , które 
zlokalizowano w Starej Piekarni, przy Rynku 
Œródeckim 17;  
w Maglu Kultury przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/1 oraz 

 przy ul. Szamarzewskiego 
17/3. Ka¿de z biur by³o czynne przynajmniej przez trzy 
dni w tygodniu w godz. 16:00-19:00. W wyj¹tkowych 
sytuacjach s³u¿y³y one jako miejsca dodatkowych 
spotkañ dotycz¹cych problemów poszczególnych 
dzielnic.       

Z czasem, Biura Mieszkañców sta³y siê miejscami 
realizacji poradnictwa i spotkañ lokalnych koalicji na 
obszarach poszczególnych dzielnic. W ka¿dym 
z trzech Biur (prawnik, 
psycholog, dzielnicowy rejonu) , 
których zadaniem by³a pomoc merytoryczna 
skierowana do mieszkañców - istotn¹ wartoœci¹ 
dodan¹ tej inicjatywy by³a dyspozycyjnoœæ specja-
listów (w okreœlonych godzinach) oraz przyjazne dla 
mieszkañców otoczenie spotkañ - zlokalizowane 
w ich miejscu zamieszkania. Specjaliœci zaanga¿owani 
w realizacjê Programu dy¿urowali ³¹cznie przez 288 
godzin, natomiast doradcy zawodowi - przez 192 
godziny. Z pomocy specjalistów i doradców zawodo-
wych skorzysta³o ³¹cznie ponad 150 osób.

 

W ramach Biur organizowano równie¿ 

dla dzieci i m³odzie¿y.
, które odbywa³y siê raz w tygodniu 

w ka¿dym z biur prowadzili przygotowani do tego 
specjaliœci. Dotyczy³y one przede wszystkim nauki 
jêzyków obcych (jêzyka angielskiego i niemieckiego) 
- na Je¿ycach odbywa³y siê równie¿ tzw. kursy 
rêkodzie³a. 

Celem 
 by³o natomiast zainteresowanie dzieci 

sztuk¹, poprzez ukazanie alternatywnych (wobec  np. 
telewizji czy Internetu) sposobów spêdzania wolnego 
czasu. Z korepetycji i zajêæ edukacyjno-artystycznych 
skorzysta³o ³¹cznie ponad 100 osób.

korepetycje oraz zajêcia edukacyjno-artystyczne 
“Zaczarowany kuferek”  
Korepetycje

zajêæ edukacyjno-artystycznych “Zaczarowany 
kuferek”

Biura Mieszkañców

Fot.  6.  Witryna Magla Kultury, w którym mieœci³o siê Biuro Mieszkañców 
Chwaliszewa
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3. Koalicje lokalne i Dzielnicjada

1) koalicja Œródki, 2) koalicja 
Chwaliszewa i 3) koalicja Je¿yc.

Jednym z istotnych celów Programu by³ wzrost 
aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych poprzez budowê 
oddolnych koalicji. Partycypacja spo³eczna jest od 
pocz¹tku jednym z priorytetowych celów w realizacji 
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania. Budowanie lokalnych porozumieñ 
mieszkañców, stowarzyszeñ, podmiotów gospo-
darczych i innych jednostek zainteresowanych 
rozwojem poszczególnych dzielnic stanowi bowiem 
warunek konieczny do odnowy obszarów zdegrado-
wanych.

W ramach Programu “Rewitalizacja w budowie - 
tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce” powsta³y trzy 
koalicje (fot. 7.): 

 Organizatorem 
lokalnych koalicji, a tym samym wykonawc¹ zadania 
oioi 

Koalicje lokalne i Dzielnicjada
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Fot. 7. Grupa uczestniczek koalicji Œródki podczas spotkania

by³a Fundacja SIC!  Wszystkie trzy koalicje spotyka³y 
siê raz w miesi¹cu, a podczas spotkañ dyskutowano 
nad aktualnymi problemami dzielnicy i próbowano 
wspólnie wypracowaæ najlepsze rozwi¹zania. 
W koalicjach, prócz mieszkañców, uczestniczyli 
przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeñ lokalnych, 
organów porz¹dkowych, pracownicy Urzêdu Miasta 
i jednostek miejskich.

Spoœród mieszkañców danej dzielnicy 
uczestnicz¹cych w koalicji wy³oniono tzw. 

. Ich zadaniem by³o przewodniczenie pracom 
koalicji oraz “poœredniczenie” pomiêdzy organiza-
torami Programu a mieszkañcami dzielnicy. W ra-
mach Programu kilkunastu wybranych liderów 
ukoñczy³o profesjonalne szkolenia z zakresu m.in.: 
analizy strategicznej, umiejêtnoœci wspó³dzia³ania 
i negocjacji. 

Bardzo wa¿nym zadaniem liderów i koalicji by³a 
organizacja imprezy kulturalno-artystycznej oraz 
koordynowanie tzw. . Dzielnicjada 
(przyk³. fot. 8. i 9.) by³a form¹ rywalizacji miêdzy

lokalnych 
liderów

Dzielnicjady
 

spo³ecznoœciami lklkl 

Fot.  8. Realizacja jednego z zadañ konkursowych Dzielnicjady na Chwaliszewie



spo³ecznoœciami trzech obszarów objêtych MPR 
(Œródka, Chwaliszewo, Je¿yce). Zasady rywalizacji 
polega³y na realizacji zadañ w ramach czterech 
konkursów tematycznych - po og³oszeniu tematu 
k o n k u r s u  m i e s z k a ñ c y  k a ¿ d e j  z d z i e l n i c  
przygotowywali autorskie przedsiêwziêcie dotycz¹ce 
w³asnej dzielnicy. Nastêpnie jury konkursu 
przyznawa³o punkty za poszczególne inicjatywy - 
suma punktów po czterech konkursach decydowa³a 
o kolejnoœci miejsc na podium Dzielnicjady. W ramach 
nagród przewidziano realizacjê zadania publicznego 
w danej dzielnicy za kwotê: I miejsce - 4000 z³; 
II miejsce - 2000 z³; III miejsce - 1000 z³ .

Zadania konkursowe wykonywano w ramach 
tematów: 1) “Czysta dzielnica”; 2) “Dzielnica przyjazna 
dzieciom”; 3) “Tropem tradycji - odkrywanie 
i o¿ywianie zwyczajów dzielnicy”; 4) “Magia mojej 
dzielnicy”. W jury konkursu zasiadali m.in.: Tomasz 
Kayser - zastêpca Prezydenta Miasta Poznania, 
Mariusz Wiœniewski - przewodnicz¹cy Komisji Rewi-
talizacji Rady Miasta Poznania, przedstawiciele UMP, 
Fundacji SIC!, rad osiedli i lokalni liderzy  spo³eczni.  
akjkj

Koalicje lokalne i Dzielnicjada
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Fot. 9. Realizacja jednego z zadañ w ramach konkursu “Czysta dzielnica” 
na Œródce

Rywalizacja trwa³a od maja do paŸdziernika 2012 r. 
Koalicja Chwaliszewa zdoby³a I nagrodê (4000 z³) 

i przeznaczy³a j¹ na zakup urz¹dzeñ na plac zabaw. 
Koalicja Je¿yc przeznaczy³a swoj¹ II nagrodê na: 
odnowienie  dr z wi  wejœc iow ych do Domu 
Tramwajarza (1000 z³) oraz uporz¹dkowanie i zaziele-

nienie skwerku przy ul. D¹browskiego 17 (1000 z³). 
Koalicja Œródki przeznaczy³a III nagrodê na tablicê 
informacyjn¹ dla mieszkañców (1000 z³). 

Lokalne koalicje, wraz z wykonawc¹ dzia³ania - 
Fundacj¹ SIC! zorganizowa³y równie¿ 

, promuj¹c¹ Œródkê, Chwaliszewo i Je¿yce 
wœród pozosta³ych mieszkañców Poznania i goœci 
spoza miasta (fot. 10.). Biesiada odby³a siê 30 wrzeœ-
nia, a w jej programie przewidziano m.in.: przeja¿d¿ki 
bryczk¹ z przewodnikiem, wystêpy i warsztaty 
artystyczne, wystawy i pokazy filmów, gawêdê 
poznañsk¹, potañcówkê i ognisko z poczêstunkiem. 
Warto zaznaczyæ, ¿e impreza cieszy³a siê bardzo 
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców i goœci.

 

“Biesiadê 
s¹siedzk¹”

Fot.10. Uczestnicy “Biesiady s¹siedzkiej”-imprezy kulturalno-artystycznej
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4. Szkolenia zawodowe



4. Szkolenia zawodowe

poprawa kwalifikacji 
zawodowych

Operator wózków jezdniowych 

Jednym z zadañ doradcy zawodowego dy¿uruj¹cego 
w ramach Biura Mieszkañców by³o wyszukiwanie osób 
bezrobotnych z obszarów objêtych MPR oraz diagnoza ich 
kwalifikacji i umiejêtnoœci w kontekœcie potrzeb na rynku 
prac y.  W dalszej  kolejnoœci  doradca k ierowa³  
zainteresowane osoby na szkolenia zawodowe, które by³y 
przedmiotem kolejnego dzia³ania w ramach Programu. 
Inn¹ drog¹ poszukiwania osób bezrobotnych by³a 
wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy w Poznaniu - 
w tym przypadku osoby potencjalnie zainteresowane 
szkoleniami by³y kierowane na rozmowê z doradc¹ 
zawodowym przez pracowników Urzêdu Pracy. 

Celem realizacji tego dzia³ania by³a 
, a tym samym sytuacji na rynku pracy 

mieszkañców obszarów objêtych MPR. W ramach 
Programu zrealizowano piêæ rodzajów szkoleñ:

(12 uczestników) - 
wykonawc¹ zadania by³a firma  “Primus” Krzysztof 
Krysztofiak,

Fot. 12. Uczestniczki szkolenia “Profesjonalne sprz¹tanie z elementami 
pielêgnacji terenów zielonych” podczas zajêæ teoretycznych
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Szkolenia zawodowe
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  (12 uczestników) - wyko-
nawc¹ zadania by³a firma  Young Business Szkolenia,

 (24 uczestników) - wyko-
nawc¹ zadania by³a firma CELIDOX Oœrodek 
Szkolenia Kierowców  “PRAWKO”,

 (12 uczestników) - wyko-
nawc¹ zadania by³a firma SEW Sebastian Wrzecian,

(12 uczestników) - 
wykonawc¹ zadania by³a firma  Young Business 
Szkolenia.

Szkolenia zawodowe ukoñczy³y ³¹cznie 72 osoby 
bezrobotne, zamieszkuj¹ce obszar objêty Miejskim 
Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Ka¿dy 
z uczestników otrzyma³ certyfikat ukoñczenia szkolenia, 
a w niektórych przypadkach (wózki jezdniowe i prawo 
jazdy kat. B) wykonawca zapewnia³ jedno bezp³atne 
podejœcie do egzaminu pañstwowego.  

Podstawy fakturowania

Prawo jazdy kategorii B

Profesjonalne sprz¹tanie z elementami pielêgnacji 
terenów zielonych

Sprzedawca - obs³uga kas fiskalnych i terminali
p³atniczych z obs³ug¹ komputera 

Fot. 11. Uczestnicy szkolenia “Operator wózków jezdniowych” podczas 
zajêæ praktycznych
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5. Uniwersytet Alternatywny



wyk³adów by³ tytu³ “MIASTO i REWITALIZACJA. Krótka 
podró¿ w poszukiwaniu znaczeñ”. Dwa kolejne wyk³ady, 
26.04 na Œródce (fot. 13.) i 25.06 na Je¿ycach, poprowadzi³ 
dr hab. in¿. arch. Rados³aw Barek ze 

 Tytu³ wyst¹pienia brzmia³: 
“Rewitalizacja - a co tu robiæ?”.  Cykl wyk³adów zakoñczy³ 

 z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, który 18 grudnia, podczas konferencji 
podsumowuj¹cej Program, przedstawi³ problem 
partycypacji spo³ecznej w realizacji polityk publicznych.   

Kolejnym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym 
by³ cykl 40 wyk³adów po³¹czonych z warsztatami w ramach

(fot. 14. i 15.)
Tematy wyk³adów i warsztatów dotyczy³y ró¿nych dziedzin 
wiedzy i ¿ycia, w tym m.in.:

“O tym, jak odczytaæ proces kszta³towania 
miasta - Poznañ”,
“O rycerzach, piêknych damach i ich 
przygodach w legendach wielkopolskich 
spisanych”,

Stowarzyszenia 
Wêdrowni Architekci.

dr hab. Piotr Matczak

“Œródeckiego Uniwersytetu Alternatywnego” 
 
. 

5. Uniwersytet Alternatywny

wyk³ady na temat  “Czym jest rewitalizacja?”,
wyk³ady i warsztaty w ramach “Œródeckiego 
Uniwersytetu Alternatywnego”,
wyk³ady i  warsztaty na temat szeroko 
rozumianej przestêpczoœci.

“Czym 
jest rewitalizacja?”

Uniwersytet Alternatywny to inicjatywa wspoma-
gaj¹ca szersz¹ aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnych Œródki, 
Chwaliszewa i Je¿yc poprzez rozszerzenie oferty 
przedsiêwziêæ edukacyjnych i kulturalno-artystycznych. 
W ramach Uniwersytetu zorganizowano:

Dzia³aniem, które mia³o wprowadziæ uczestników 
Programu w problematykê uwarunkowañ kszta³tuj¹cych 
procesy rewitalizacji, by³a seria piêciu wyk³adów pt. 

. Pierwsze dwa wyk³ady po³¹czone 
z dyskusj¹ wyg³osi³a mgr in¿. arch. Dagmara Milczyñska-
Hajda podczas konferencji w Urzêdzie Miasta Poznania, 
rozpoczynaj¹cej realizacjê Programu - konferencja odby³a 
siê 14 grudnia 2011 r. Motywem przewodnim obu 

Uniwersytet Alternatywny
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Fot. 13. Uczestnicy wyk³adu dra hab. in¿.  arch. Rados³awa Barka pt. 
Czym jest rewitalizacja, w Starej Piekarni na Œródce.

Fot. 14. Uczestnicy warsztatów w ramach “Œródeckiego Uniwersytetu 
Alternatywnego” 
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Wykonawc¹ tych dzia³añ by³o 
.

W ramach Uniwersytetu Alternatywnego odby³y siê 
równie¿ dwa wyk³ady i warsztaty poœwiêcone szeroko 
rozumianej tematyce przestêpczoœci (fot. 16.) - wykonawc¹ 
tego dzia³ania by³a  Zajêcia 
prowadzone przez pana Zbigniewa Karalusa dotyczy³y 
zarówno zagadnieñ przemocy rówieœniczej oraz 
odpowiedzialnoœci prawnej osób ma³oletnich, jak 
i bezpieczeñstwa, problemu reagowania na akty przemocy 
- warsztaty obejmowa³y równie¿ pokaz przyk³adowych 
technik, sposobów obrony przed przemoc¹. Wyk³ady 
i warsztaty na temat przestêpczoœci odby³y siê 15.05, 12.12 
i 14.12 na Œródce oraz 13.06 na Je¿ycach. 

£¹cznie w ramach trzech dzia³añ Uniwersytetu 
Alternatywnego uczestniczy³o 200 osób, z czego 
w wyk³adach “Czym jest rewitalizacja?” - 60 osób, 
w zajêciach w ramach “Œródeckiego Uniwersytetu 
Alternatywnego” - 100 osób i w warsztatach na temat 
bezpieczeñstwa i przestêpczoœci - 40 osób.

Stowarzyszenie Wêdrowni 
Architekci

Szko³a Sztuk Walki TANTO.

“O tym, jak to z tym filcem bywa”,
“O glinie w piecu i piecu z gliny - tradycja 
i wspó³czesnoœæ, czyli jak zrobiæ piec 
i wykoñczyæ go w³asnymi rêkami?”,
“O uncjale wiedzy kilka uncji - warsztaty 
z kaligrafii”,
“O grach logicznych dla du¿ych i ma³ych, 
z u¿yc iem najprostsz ych e lementów 
dostêpnych zawsze, wszêdzie i o ka¿dej porze”,
“O grach ró¿nych na czas pogody i niepogody”,
“O glinie opowieœci ci¹g dalszy - spotkanie 
i warsztaty na temat tynków glinianych ze 
specjalistami z Niemiec”,
“O rysunku z oka przymru¿eniem, czyli 
podstawy rysunku komiksowego dla ka¿dego”,
“O piêknym pisaniu po polsku z angielsk¹ nut¹ 
w tle”,
“Warsztaty z kaligrafii: podstawy kroju pisma 
Copperplate”,
“O wiklinie plotek kilka - o polskim szlaku 
plecionkarskim”,
“Pies w mieœcie” itp.  

Uniwersytet Alternatywny
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Fot. 15. Uczestnicy warsztatów w ramach “Œródeckiego Uniwersytetu 
Alternatywnego” 

Fot. 16. Uczestnicy warsztatów na temat przestêpczoœci podczas zajêæ 
w Szkole Podstawowej nr 36 na Je¿ycach 
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6. Edukacja architektoniczna



stronie tytu³owej rozdzia³u, str. 20). 
, który odby³ 

Warsztat na 
Chwaliszewie

warsztat na Œródce

warsztat 
plenerowy

siê 14.06. w Szkole Podstawowej 
nr 40, dotyczy³ rewitalizacji przez dodawanie – dzieci po 
analizie albumów i rysunków architektonicznych 
przygotowa³y w³asne rzuty i przekroje budynków, które 
chcia³yby wybudowaæ w swoim s¹siedztwie. Natomiast 

 (odby³ siê 18.06. w Centrum Dzia³añ 
Œrodowiskowych, zob. fot. 18) mia³ jako temat rewitalizacjê 
przez przywracanie. Na mapach Œródki, Zagórza i Ostrowa 
Tumskiego z ró¿nych epok dzieci odtwarza³y relacje miêdzy 
miastem a Wart¹ i Cybin¹. Jako ostatni odby³ siê 

 przeprowadzony 20.06. dla uczniów 
Gimnazjum nr 61 - obrazowa³ on dynamikê zmian 
przestrzeni miejskiej. Na przyk³adzie Starego Rynku 
w Poznaniu pokazano proces transformacji miejsca od 
targowiska po rolê reprezentacyjn¹. Ponadto uczniowie 
utworzyli makietê z balonów, która mia³a symbolizowaæ 
z jednej strony barwnoœæ poznañskiego Starego Rynku, 
a z drugiej – ulotnoœæ, czêsto tymczasowoœæ rozwi¹zañ.

£¹cznie w warsztatach edukacji architektonicznej dla 
dzieci i m³odzie¿y uczestniczy³o 45 osób.

6. Edukacja architektoniczna

Fundacja Twórców Architektury.

przedstawienie istoty 
rewitalizacji (przede wszystkim jej przestrzennego 
aspektu) w sposób komunikatywny i zrozumia³y dla dzieci 
i m³odzie¿y

Warsztat na Je¿ycach

Dzia³aniem, które mia³o na celu edukacjê 
architektoniczn¹ dzieci i m³odzie¿y, by³y warsztaty  
dotycz¹ce przestrzeni publicznej. Wykonawc¹ zadania by³a 

 W realizacji warsztatów 
uczestniczyli równie¿ architekci z pracowni NMS Architekci, 
FRONT Architects, ULTRA Architects, Stowarzyszenia 
Wêdrowni Architekci oraz Ko³a Naukowego Studentów 
Architektury. 

Celem warsztatów by³o 

. W ramach dzia³ania odby³y siê trzy warsztaty 
tematyczne - na Je¿ycach, Chwaliszewie i Œródce, oraz 
jeden warsztat plenerowy. Ka¿dy z warsztatów 
tematycznych dotyczy³ przy tym ró¿nych dzia³añ 
rewitalizacyjnych. 

 (odby³ siê 5.06. w Szkole 
Podstawowej nr 36) obrazowa³ rewitalizacjê przez 
odnawianie – dzieci zajê³y siê malowaniem makiety 
konkretnej je¿yckiej kamienicy (zob.: fot. zamieszczona na 

Edukacja architektoniczna
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Fot. 17. Uczestnicy i prowadz¹cy warsztat tematyczny na Chwaliszewie 
 

Fot. 18. Uczestnicy warsztatu tematycznego na Œródce 
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7. Ulotki o kamienicach

opracowanie ulotek 
promuj¹cych walory szczególnie wartoœciowych lokalnych 
kamienic

Szymon 
D¹browski - przygoda.edu.pl 

Jednym z dzia³añ wzmacniaj¹cych atrakcyjnoœæ 
obszarów objêtych MPR by³o 

. Dzia³anie to polega³o na wy³onieniu 40 
najciekawszych budynków na podstawie ró¿nych 
kryteriów: historycznych, architektonicznych czy 
zwi¹zanych z pewnymi wartoœciami niematerialnymi, np. 
z faktem zamieszkiwania w danym miejscu znanej 
osoby,b¹dŸ lokalizacj¹ w danej kamienicy wa¿nej funkcji - z 
punktu widzenia miasta lub dzielnicy.  Wyboru kamienic 
dokonano przy wspó³pracy Wykonawcy z Urzêdem Miasta 
Poznania oraz po konsultacjach z koalicjami Œródki, 
Chwaliszewa i Je¿yc.

Realizacja tego dzia³ania zak³ada dwa alternatywne 
sposoby dystrybucji: jako 40 niezale¿nych ulotek [1] lub 
jako zbioru ulotek w formie 40-kartkowej broszury, 
tworz¹cej swoisty “Przewodnik po wybranych kamienicach 
Poznania” [2]. Wykonawc¹ tego zadania by³ 

. 
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Ryc. 6. Rewers ulotki dotycz¹cej kamienicy przy ul. Chwaliszewo 70 
 

Ryc. 7. Rewers ulotki dotycz¹cej kamienicy przy ul. Œródka 2
 

Ryc. 8. Awers ulotki dotycz¹cej kamienicy przy Rynku Je¿yckim 1 
 

Ryc. 9. Awers ulotki dotycz¹cej kamienicy przy ul.  Jana Henryka 
D¹browskiego 12 



8. Poznaj historiê swojej rodziny
Liczba uczestników:

       45



godziny zajêæ ka¿dego dnia). W ramach poszczególnych 
edycji prowadzono nastêpuj¹ce zajêcia tematyczne 
odpowiadaj¹ce szeœciu czêœciom warsztatów:

historia pewnej rodziny - ilustrowana opowieœæ 
o znanej rodzinie ze Œródki, Chwaliszewa lub 
Je¿yc; poszukiwania rodzinne - jak je prowadziæ 
na w³asn¹ rêkê?;
dziadkowie - skarbnica rodzinnej pamiêci;
wywiady, albumy stylizowane “na stare” 
pamiêtniki;
pociotki, stryjowie, œwiekry i cieœciowie, czyli jak 
to dawniej w naszych rodzinach bywa³o 
(o koligacjach rodzinnych);
moje korzenie - drzewo genealogiczne w³asnej 
rodziny wraz z przygotowaniem do dzia³añ 
plastycznych;
”Poznaj historiê mojej rodziny” - wiadomoœæ 
ukryta w butelce; drzewo genealogiczne - praca 
wielkoformatowa.

W warsztatach “Poznaj historiê swojej rodziny” wziê³o 
udzia³ ³¹cznie 45 osób - by³y to zarówno dzieci ze szkó³ 
podstawowych, m³odzie¿ gimnazjalna, jak i osoby starsze. 

8. Poznaj historiê swojej rodziny

pog³êbienie wiedzy uczestników na temat swoich rodzin, 
zwi¹zków z dzielnic¹ oraz wp³ywu rodzinnych tradycji 
i zwyczajów na ich ¿ycie

Stowarzyszenie No Women No Art.

trzy edycje 
warsztatów dla mieszkañców 
Chwaliszewa i Starego Miasta

dla mieszkañców Œródki 
dla 

mieszkañców Je¿yc

Kolejnym dzia³aniem edukacyjnym skierowanym 
przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y by³y warsztaty 
“Poznaj historiê swojej rodziny”. Celem tej inicjatywy by³o 

. Osi¹gniêcie tak postawionego 
celu powinno równie¿ sprzyjaæ podnoszeniu poziomu 
partycypacji spo³ecznej oraz budowaniu zaufania 
spo³ecznoœci lokalnych do ró¿nych form dzia³añ. Wykona-
wc¹ tego zadania by³o   

W ramach dzia³ania zrealizowano 
. Pierwsza z nich - 

 (zob. fot. umieszczon¹ na 
stronie tytu³owej rozdzia³u) - odby³a siê w Maglu Kultury 
w dniach 15-17.10. Kolejna edycja zosta³a zorganizowana 

w kawiarni “W Starej Piekarni” 
w dniach 23-25.10. Na koniec odby³a siê edycja 

 (fot. 19. i 20.) w dniach 6-8.10. - tym 
razem warsztaty odby³y siê w Gimnazjum nr 61. Ka¿da 
edycja sk³ada³a siê z szeœciu czêœci i trwa³a trzy dni (po trzy 

Poznaj historiê swojej rodziny
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Fot. 19. Uczestnicy warsztatów na Je¿ycach  
 

Fot. 20. Uczestnicy warsztatów na Je¿ycach  
 



Liczba uczestników:

      180

9. Teatr z klas¹



 literackiemu scenicznego kszta³tu; 
aktor - przygotowanie siê do roli w spektaklu; 
sposoby uczenia siê tekstu i postaci sztuki; 
wizyta w teatrze - zapoznanie siê ze scen¹, 
pracowniami i zapleczem teatru (wizyta 
wTeatrze Nowym) oraz pokaz charakteryzacji; 
spektakl teatralny - udzia³ w przedstawieniu 
teatralnym (w roli widza) dostosowanym do 

 oioasi

9. Teatr z klas¹

rozwijanie wœród 
osób m³odych zainteresowañ teatralnych

Stowarzyszenie Lo¿a Patronów Teatru

Warsztaty "Teatr z klasà" by³y jednym z dzia³añ 
zapewniaj¹cych rozwój osobowy dzieci i m³odzie¿y 
z obszarów objêtych MPR. Ich celem by³o 

 

 by³o .

Ka¿da edycja warsztatów, w której bra³a udzia³ jedna grupa, 
sk³ada³a siê z oœmiu godzinnych czêœci: 

“Aktor - ktoœ, kogo znam” - rozmowa aktorów 
z dzieæmi/m³odzie¿¹ o studiach aktorskich, pracy 
aktora i podstawach warsztatu; warsztaty 
rozgrzewaj¹ce aparat mowy, poznanie 
pozawerbalnych sposobów komunikacji i in.; 
czêœæ dotycz¹ca historii teatru, w tym przede 
wszystkim historii Teatru Nowego w Poznaniu; 
re¿yser i tekst - zajêcia poœwiêcone re¿yserskiej 
lekturze tekstu, wyobraŸni, nadaniu tekstowi  

poprzez 
zapoznanie siê ze specyfik¹ pracy w teatrze, jego histori¹, 
a tak¿e przygotowanie - z pomoc¹ profesjonalnych 
aktorów - przedstawieñ teatralnych. Wykonawc¹ tego 
dzia³ania

asasd

Teatr z klas¹
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Fot.  22. Uczestnicy warsztatów ze Szko³y Podstawowej nr 36 po 
przedstawieniu w Teatrze Nowym 

Fot.  23. Uczestnicy warsztatów ze Szko³y Podstawowej nr 40 
 

Fot.  21.  Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 36 podczas pierwszego 
spotkania warsztatowego



Szko³a Podstawowa nr 36

Szko³a uczestnicz¹ca
w warsztatach

Tytu³ 
przedstawienia

Data przedstawienia 
w Teatrze Nowym

Gimnazjum nr 61 

Tabela 3. Szko³y uczestnicz¹ce w Programie oraz tytu³y i daty przedstawieñ w Teatrze Nowym

“Czerwony Kapturek 
szuka ksiêcia”27 czerwca 2012 r.

27 czerwca 2012 r. “Urodziny”

Szko³a Podstawowa nr 85
“Gwiazdka na ulicy 

Sezamkowej”
26 listopada 2012 r.

Szko³a Podstawowa nr 40 “Szko³a strachu”26 listopada 2012 r.

Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
dla dzieci nies³ysz¹cych

10 grudnia 2012 r. “Œwitezianka”

Szko³a Podstawowa nr 71 “Wœród nocnej ciszy”10 grudnia 2012 r.

Teatr z klas¹
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 wieku uczestników Programu; 
wymiana wra¿eñ i  w³asnych opinii  po 
obejrzanym przedstawieniu; próba generalna 
przygotowanego wczeœniej przedstawienia;
próba sceniczna w Teatrze Nowym; wystêp 
publiczny uczestników warsztatów w Teatrze 
Nowym.

W warsztatach uczestniczy³o ³¹cznie 180 osób w ramach 
10 grup z ró¿nych szkó³ (tabela 3): Szko³y Podstawowej  
nr 36 (fot. 21. 22. i 24.), Gimnazjum nr 61 (fot. umieszczona 
na ok³adce rozdzia³u, str. 26), Szko³y Podstawowej nr 85, 
Szko³y Podstawowej nr 40 (fot. 23.), Szko³y Podstawowej nr 
71 i Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci 
nies³ysz¹cych. Fot.  24. Uczestnicy warsztatów ze Szko³y Podstawowej nr 36 podczas 

przedstawienia w Teatrze Nowym 

Gimnazjum nr 61 10 grudnia 2012 r. “Piêæ minut”

Szko³a Podstawowa nr 36 “Uczta na Olimpie”10 grudnia 2012 r.

Szko³a Podstawowa nr 23 “Ballada o kapryœnej 
królewnie”

10 grudnia 2012 r.

Szko³a Podstawowa nr 23 “Gwiazdkowy prezent”10 grudnia 2012 r.
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Przyjació³ Œródki i Okolic "Œródeja", Klub Seniora Je¿yce - 
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ko³o nr 7, 
Œwietlica "Promyczki" przy parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego, Fundacja "Nieœciszalni". 

Zespó³ Szkó³ nr 2, Zespó³ Szkó³ 
Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima, Szko³a Podstawowa nr 23 
im. gen. J. Bema, Szko³a Podstawowa nr 36 im. 
mjr. H. Sucharskiego, Szko³a Podstawowa nr 40 im. Mieszka 
I, Szko³a Podstawowa nr 71 im. J. Kusociñskiego, Szko³a 
Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltañskich, Gimnazjum 
nr 42 im. H. Sienkiewicza, Gimnazjum nr 61 im.                                  
I. Paderewskiego, Liceum im. œw. Marii Magdaleny.

Biblioteka Raczyñskich – Filia nr 11 (Chwaliszewo), 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury, Centrum Dzia³añ Œrodowiskowych “Œródka”, 
Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu, Stra¿ Miejska, jak 
równie¿ wiele innych osób niezrzeszonych, a silnie 
zaanga¿owanych w Program.

Szko³y poznañskie:

Oraz:

 

 

Podsumowanie
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Aktorzy Programu

BENEFICJENCI:

PARTNERZY SPO£ECZNI:
Rady osiedli

Stowarzyszenia i organizacje spo³eczne:

: 

 

Jednym z istotnych celów realizacji Miejskiego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania jest budowanie 
partnerstw i koalicji na rzecz odnowy miejskich obszarów 
zdegradowanych – taki kierunek dzia³añ przyczynia siê do 
wzmocnienia aktywnoœci lokalnej i inicjowania dzia³añ 
oddolnych, podejmowanych zarówno przez mieszkañców, 
podmioty gospodarcze, jak i organizacje pozarz¹dowe. 
Temu celowi s³u¿y³a w³aœnie realizacja Programu 
"Rewitalizacja w  budowie – tworzymy zrêby rewitalizacji 
w Polsce".

Program skierowany by³ do mieszkañców Poznania, 
zamieszkuj¹cych obszary objête Miejskim Programem 
Rewitalizacji, w szczególnoœci mieszkañców: Œródki, 
Chwaliszewa oraz Je¿yc, ale tak¿e ca³ego obszaru 
œródmieœcia. Beneficjentami by³y osoby bezrobotne, 
nieaktywne zawodowo oraz zagro¿one wykluczeniem 
spo³ecznym. W trakcie trwania programu, od paŸdziernika 
2011 roku do koñca 2012 roku, z ró¿nego rodzaju dzia³añ 
skorzysta³o 730 osób, w  wieku od 3 do 88 lat. Z tego 60% 
stanowi³y kobiety, a 40% mê¿czyŸni. W poszczególnych 
dzia³aniach bra³a udzia³ i skorzysta³a ze wsparcia 
nastêpuj¹ca liczba osób:

1. Odmieñ swoje podwórko:              140
2. Biura Mieszkañców:                 120
3. Koalicje lokalne i Dzielnicjada:                120
4. Szkolenia zawodowe:               72
5. Uniwersytet Alternatywny:                   200
6. Edukacja Architektoniczna:                  45
7. Poznaj historiê swojej rodziny:                  45
8. Teatr z klas¹:                           180

Je¿yce, Ostrów Tumski – Œródka – Zawady – 
Komandoria,  Stare Miasto,  Wilda.

Stowarzyszenie 
Chwaliszewo, Stowarzyszenie Je¿yczanie, Stowarzyszenie 

Fot. 25. Widownia Teatru Nowego podczas jednego z przedstawieñ 
koñcz¹cych pojekt “Teatr  z  klas¹”



Zespó³ koordynuj¹cy oraz partnerzy Programu 
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WYKONAWCY DZIA£AÑ:

PARTNER PROJEKTU:

ZESPÓ£ KOORDYNUJ¥CY:

 
Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu 

Magdalena Garczarczyk, CELIDOX Oœrodek Szkolenia 
Kierowców “PRAWKO", FRONT Architekts, Fundacja 
Twórców Architektury, Kawiarnia "W Starej Piekarni", Klub 
"Magiel Kultury", Ko³o Naukowe Studentów Architektury 
Politechniki Poznañskiej, NMS Architekci, "Primus" – 
Krzysztof Krysztofiak ,  SEW Sebastian Wrzecian, 
Stowarzyszenie "Wêdrowni Architekci", Stowarzyszenie 
"No Women No Art", Stowarzyszenie "Lo¿a Patronów 
Teatru", Szko³a Sztuk Walki TANTO, Szymon D¹browski 
przygoda.edu.pl, Targowiska sp. z o.o., Teatr Nowy 
w Poznaniu, Teatr Planeta M., ULTRA Architekts, Young 
Business Szkolenia.

Partnerem Urzêdu Miasta Poznania i organizatorem 
dzia³añ takich jak: Biura Mieszkañców, Koalicje Lokalne 
i Dzielnicjada by³a Fundacja SIC!:

Anna Bany, Marlena Musia³ek, Katarzyna Pi¹tkowska, 
Joanna Piotrowiak, Edyta Rosenkiewicz, Magdalena 
Wieczorek.

Koordynacj¹ Programu i organizacj¹ dzia³añ takich 
jak: "Odmieñ swoje podwórko", szkolenia zawodowe, 
Uniwersytet Alternatywny, "Edukacja Architektoniczna", 
"Poznaj historiê swojej rodziny", ulotki promuj¹ce 
interesuj¹ce kamienice i "Teatr z klas¹" zajmowa³ siê Urz¹d 
Miasta Poznania:

Tomasz J. Kayser – Zastêpca Prezydenta Miasta Poznania,

Piotr Wiœniewski – Dyrektor Biura Koordynacji Projektów,

oraz pracownicy Biura Koordynacji Projektów:
Karolina Adamów, Pawe³ Andrukonis, Paulina Idczak, 
Bart³omiej Ko³sut, Mieszko Ladorski, Lech Podbrez 
(koordynator programu, kierownik Oddzia³u Rewitalizacji), 
Krzysztof Rosenkiewicz, Natalia Szwarc-Gosiewska, 
Anna  Wilkanowska,  Magdalena Zamojska.
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W roku 2011 Miasto Poznañ w partnerstwie z Fundacj¹ SIC! wziê³o udzia³ w konkursie na 
pilota¿owe programy rewitalizacji spo³ecznej, og³oszonym przez Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich w Warszawie. Dziêki tej inicjatywie poznañski autorski program 
pt. „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zrêby rewitalizacji w Polsce”, pomyœlany jako 
integralna czêœæ wdra¿anego od 2006 roku Miejskiego Programu Rewitalizacji dla 
m. Poznania (MPR), zosta³ wsparty przez Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Jego celem 
by³o stworzenie podwalin pod procesy rewitalizacyjne rozumiane jako kompleksowe 
dzia³ania naprawcze rekomendowane Miastom Europejskim w Karcie Lipskiej. Program by³ 
skierowany do mieszkañców Je¿yc, Œródki, Chwaliszewa i innych terenów objêtych MPR, 
nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, a w szczególnoœci zagro¿onych wykluczeniem 
spo³ecznym. W czasie 15 miesiêcy trwania programu zrealizowano liczne dzia³ania: 
aktywizuj¹ce i integruj¹ce spo³ecznoœci lokalne, zapewniaj¹ce rozwój osobowy dzieci 
i m³odzie¿y oraz wspieraj¹ce poprawê jakoœci przestrzeni miejskiej i œrodowiska 
zamieszkania. Objêto nimi 730 beneficjentów przy udziale wielu stowarzyszeñ, fundacji, rad 
osiedli, szkó³, parafii i osób prywatnych. Dzia³ania te opisano syntetycznie w tej publikacji.

Egzemplarz bezp³atny Program wraz z publikacj¹ s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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