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Po co komu 
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REWITALIZACJA!



Liczby na dowód:

• Około 8000 ludzi wzięło udział w różnych wydarzeniach 
i akcjach realizowanych przez nas na terenie 
rewitalizacji. 
• Od połowy 2017 roku zrealizowaliśmy na terenie 

Śródmieścia około 200 mniejszych i większych 
wydarzeń, których celem było „spotkanie”.
• Zapraszamy mieszkańców do udziału w warsztatach, 
grach miejskich, koncertach, pokazach filmowych, 
spotkaniach, spacerach i nie tylko!



Spotkania oficjalne, wizyty studyjne



Warsztaty dla małych i dużych



Wystawy



Wystawy



Spacery



Gry miejskie



Pokazy filmowe



Podwórka i ludzie!
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Publiczna przestrzeń miejska
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Co zrobić z tymi 
przestrzeniami 

w mieście, które 
już nikomu nie 

służą, 
a tylko szpecą? 

Jak nadać im nową 
wartość i funkcję?















„Kamienica”
Kaja Depta-Kleśta & Piotr Depta-

Kleśta



„Miejska dżungla”
Natalia Kochaniuk & Karolina 

Machowicz



„ART. Dyskusyjne”
Ada Krawczak & Zuzanna 

Waligórska



„the edges”
Claire Kidman



Festiwal Sztuki MŁODE WILKI’18| MIASTO
 kuratorzy: Anna Orlikowska i Łukasz 

Jastrubczak



„Uliczne studio fotograficzne”
Paweł Kula



„Uliczne studio fotograficzne”
Paweł Kula



„Polowanie na litery”
Ada Krawczak



„chickensy szecińskie”
kurator: Przemysław Piński



„chickensy szecińskie”
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„Alternatywa dla tych, którzy nie czują się 
na siłach”

kuratorka: Monika Szpener
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„Sięgaj gwiazd”
Martyna Pazera



„Kamienica w lesie”
Monika Szymanik



To wszystko z miłości do Śródmieścia.



OSWAJANIE SZTUKI
kontakt@oswajaniesztuki.pl

oswajaniesztuki.pl

ŚRODEK Śródmiejski 
Punkt Sąsiedzki

ul. bł. Królowej Jadwigi 44b
srodek@oswajaniesztuki.pl
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