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The process booklet is written
during the summer of 2021 by Jacek
Górski and Natalia Brylowska.

Opis procesu został przygotowany
przez Jacka Górskiego i Natalię
Brylowską latem 2021 roku.

The Stare Przedmieście BSR
demonstrator project in Gdańsk is
coordinated by City Culture Institute.

Projekt lokalny BSR Stare Przedmieście
w Gdańsku jest koordynowany
przez Instytut Kultury Miejskiej.

UrbCulturalPlanning project is funded
by the Interreg Baltic Sea Region (BSR)
programme. It is a BSR flagship project.

Projekt UrbCulturalPlanning jest
finansowany ze środków programu
Interreg Baltic Sea Region (BSR).
Jest to projekt flagowy.
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dzielnic w Regionie Morza Bałtyckiego.
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Mimo bliskości centrum miasta Stare
Przedmieście wydaje się opuszczone i
odizolowane. Nasze działania umieściły je
w centrum uwagi. Pierwszym krokiem było
zanurzenie się w dzielnicy przy pomocy
narzędzi mapowania i poszukiwanie osób,
którym zależy na jej przyszłości. Udało nam
się znaleźć niewielką, ale zróżnicowaną
miejską przestrzeń o mieszanych funkcjach,
a także wiele odizolowanych grup, takich
jak mieszkańcy, studenci ASP i pracownicy
biurowi okolicznych instytucji. Skupiliśmy
się na budowaniu relacji i zgromadzeniu
różnych osób w jednej, wspólnej
przestrzeni. Nasz projekt stara się sprawić,
aby miejsce ożyło i rozkwitło, tak aby ludzie,
którzy tam mieszkają, pracują i studiują
poczuli się z nim związani. W tym celu
otwieramy dla tych osób serce dzielnicy
– Plac Wałowy. Tworzymy tymczasową
miejską strukturę, która może służyć do
spotkań, warsztatów, dzielenia się historią
miejsca, gier i wyobrażania sobie lepszej
przyszłości. Zachęcamy ludzi, aby korzystali
z tej przestrzeni i czuli się z nią związani,
aby zastanowili się nad tym, co mogą tam
zrobić i w jaki sposób przestrzeń ta może
odpowiedzieć na ich potrzeby i wypełnić się
ich pomysłami, emocjami i aktywnościami.
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Stare Przedmieście, despite it’s proximity
to the city centre, seems deserted and
isolated. Our actions put it at the centre of
people’s attention. The first step was diving
in the neighbourhood with mapping tools,
and looking for people caring for its future.
We found a small but diverse urban space
with mixed functions and many isolated
groups, including residents, art students,
and office workers from nearby institutions.
We have focused on building relationships
and on bringing people together in a
common space. Our project seeks to find
a way for the place to live and thrive so
the people living, working, and studying
there feel warmth towards it. To do this
we are opening the heart of the district
Plac Wałowy up to these people. We are
creating a temporary urban structure that
can be used for meetings, workshops,
sharing the history of the place, playing
games, and imagining a better future.
We’re encouraging people to use the
space and to connect with it, by thinking
what they could do there and how the
place could fulfil their needs and be filled
with their ideas, emotions and activities.
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How we came about
being in the project

W jaki sposób trafiliśmy do projektu

CCI was looking for support from local
activists in the district. Individual invitations
were sent via e-mail to the society Local
Storytellers of the Lowertown, of which I
am president. I received a warm welcome
from the team and an introduction to the
project. I’ve been here since summer 2019.

IKM szukał wsparcia lokalnych aktywistów
z dzielnicy. Rozesłano indywidualne
zaproszenia do Stowarzyszenia
Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta
w Gdańsku, którego jestem prezesem.
Zostałem ciepło powitany przez zespół
IKM i wprowadzony w specyfikę projektu.
Uczestniczę w nim od lata 2019 roku.

Formation of the team

Formowanie zespołu

Employees of CCI (City Culture Institute)
involved from the beginning in the
application process form the core team
of the project and make it feasible
by supporting it in terms of finance,
management, and communication.
The internal team was built up with the
collaboration of activists from outside of
the organizations working in the area.
Local coordinators shared with CCI team
their network of contacts and knowledge
about the district. We have been looking
for support also from experts in the field
of urban planning that share our interest
in participatory planning and co-creation.
That’s how Dorota Kamrowska- Załuska
from Gdańsk Technical University joined
the team. For smaller tasks during research
and implementation we also chose the right
people for each part of project: artists,
local residents, researchers. They have
been hired for shorter periods of time.

Podstawowy zespół projektu stanowią
pracownicy IKM (Instytutu Kultury Miejskiej)
zaangażowani od samego początku
w proces aplikacyjny. Umożliwiają oni
realizację projektu przez wsparcie w
zakresie finansowania, zarządzania i
komunikacji. Zespół wewnętrzny powstał
we współpracy z aktywistami spoza
organizacji działających w dzielnicy. Lokalni
koordynatorzy podzielili się z zespołem IKM
swoją siecią kontaktów i wiedzą o dzielnicy.
Szukaliśmy wsparcia także ekspertów w
dziedzinie urbanistyki, którzy podzielają
nasze zainteresowania planowaniem
partycypacyjnym i współtworzeniem.
W ten sposób do zespołu dołączyła
Dorota Kamrowska-Załuska z Politechniki
Gdańskiej. W przypadku mniejszych zadań
na etapie badań i wdrożenia wybraliśmy
też odpowiednie osoby dla każdego etapu
projektu: artystów, mieszkańców, badaczy.
Byli oni angażowani na krótsze okresy czasu.
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TEAM – ORGANIZATION –
HUMAN RESOURCES
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Rozwój i adaptacja zesołu
w trakcie pojektu

From the very beginning we have had
a lot of meetings and brainstorming
sessions. We were meeting in the district,
sometimes in CCI which has its home in
a neighbouring district. We were usually
meeting together and in many cases joining
forces between two projects in Nowy Port
and Stare Przedmieście. The organization
of the team required flexibility. Some
of us are working full time for CCI and
some have jobs outside the programme.
Since March 2020 we needed to shift our
work to online, which also changed our
working hours. We were not able to meet
face-to-face which in many cases slowed
down the creative process. Closer to the
implementation phase the CCI production
team is involved, to directly implement
project activates in public space.

Od samego początku mieliśmy bardzo
dużo spotkań i burz mózgów. Spotykaliśmy
się w dzielnicy, czasem w IKM, który ma
swoją siedzibę w sąsiedniej dzielnicy.
Zwykle spotykaliśmy się razem, w wielu
przypadkach łączyliśmy siły obu projektów:
w Nowym Porcie i na Starym Przedmieściu.
Organizacja zespołu wymagała
elastyczności. Niektórzy z nas pracują
na pełen etat w IKM, inni są zatrudnieni
poza programem. Od marca 2020 roku
musieliśmy przenieść się w tryb pracy
zdalnej, co także zmieniło nasze godziny
pracy. Nie mogliśmy spotykać się twarzą w
twarz, co w wielu przypadkach spowolniło
proces twórczy. Bliżej etapu wdrożeniowego
zaangażowana została ekipa produkcyjna
IKM-u, do bezpośredniej realizacji działań
projektowych w przestrzeni publicznej.
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Development and adaptation of
the team through the project
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Key people in the team

Kluczowe osoby

Aleksandra Szymanska - With her
previous experience and realistic point
of view, you could be sure that her
final decisions were considered.

Aleksandra Szymańska – ze względu
na jej dotychczasowe doświadczenie
i realistyczny punkt widzenia, można
było być pewnym, że jej finalne
decyzje zostaną wzięte pod uwagę

Natalia Brylowska - Coordinator. She
provided advice in cases when I had doubts.

STPR

Renata Dąbrowska

Natalia Brylowska – koordynatorka.
Doradzała mi, gdy miałem wątpliwości.
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Ewa Przybojewska - she explained
clearly all issues regarding the
financing of the project and looked
after our contracts and settlements.

Ewa Przybojewska – jasno wyjaśniła
wszystkie kwestie dotyczące
finansowania projektu i zajmowała
się umowami i rozliczeniami.

Marta Banka - the best offline and online
promotion specialist and copywriter I know.

Marta Bańka – najlepsza specjalistka
od promocji online i offline i
copywriterka, jaką znam.

Dorota Kamrowska-Zaluska - she
perfectly combines academic knowledge
with practical experience gained during
the implementation of many projects.
It is a pleasure to listen to her.
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Renata Dąbrowska
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Dorota Kamrowska-Załuska –
doskonale łączy wiedzę akademicką z
praktycznym doświadczeniem zdobytym
podczas realizacji wielu projektów.
Słuchanie jej to czysta przyjemność.

Marta Banka

Renata Dąbrowska

THE TEAM

Ewa Przybojewska
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Katarzyna Werner - completely
devoted to the neighborhood. A
great contact with residents, local
organizations, and city government.

Katarzyna Werner – bezgranicznie
zaangażowana w sprawy dzielnicy. Świetny
kontakt z mieszkańcami, organizacjami
społecznymi i władzami miasta.

Jacek Gorski - experienced and
enthusiastic local storyteller. Bravely
diving into Stare Przedmieście with his
ability to talk to everyone he meets.

Jacek Górski – doświadczony,
entuzjastyczny opowiadacz historii.
Odważnie zanurzył się w przestrzeń
Starego Przedmieścia, wykorzystując
umiejętność nawiązania rozmowy
z każdą napotkaną osobą.
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Daria Szczygieł

THE TEAM

Katarzyna Werner
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Working together and
making decisions

Wspólna praca i
podejmowanie decyzji

Learnings from this model
of collaboration

Wnioski z tego modelu
współpracy/pracy

We exchanged e-mails or met (live or
online) and discussed our ideas. When we
found the best solution which we shared
responsibilities. In the end we checked
the effects and made conclusions. In
cases of unexpected circumstances, we
brainstormed quickly. We formed tasks
and subtasks. Some of them were carried
out individually, but many were conducted
together during our meetings. Sometimes
we worked on a task separately and then
brought our results to a shared discussion.

Wymienialiśmy się mailami lub spotykaliśmy
się (na żywo lub online), żeby omówić
nasze pomysły. Kiedy znaleźliśmy
najlepsze rozwiązanie, podzieliliśmy się
zakresem odpowiedzialności. Wreszcie
zweryfikowaliśmy rezultaty i wyciągnęliśmy
wnioski. W przypadku niespodziewanych
okoliczności szybko umawialiśmy się na
burzę mózgów. Opracowaliśmy zadania i
podzadania. Niektóre były wykonywane
indywidualnie, ale wiele było realizowanych
wspólnie podczas naszych spotkań. Czasem
pracowaliśmy indywidualnie nad danym
zadaniem, po czym przedstawialiśmy wyniki
pracy do wspólnego przedyskutowania.

Working collaboratively in our team
during the whole project was a pleasure
for me. All our problems we tried to solve
together, not individually. Every time we
found the solution and achieved a goal,
we appreciated the value of change
and agility. Working with the team on
complex problems required a variety of
different skills and knowledge. After many
joint meetings, disputes, and exchanges
of opinions I observed that combining
the various skills of several individuals
contributed to great successes.

W trakcie całego projektu wspólna praca
w ramach naszego zespołu była dla
mnie bardzo przyjemna. Staraliśmy się
wspólnie, a nie indywidualnie rozwiązywać
wszystkie problemy. Za każdym razem,
gdy udało nam się znaleźć rozwiązanie i
osiągnąć cel, docenialiśmy wartość zmiany
i elastyczności. Zespołowa praca nad
skomplikowanymi problemami wymagała
szeregu różnych umiejętności i wiedzy. Po
wielu spotkaniach, dyskusjach i wymianach
zdań dostrzegłem, że połączenie różnych
umiejętności szeregu osób przyczyniło
się do ogromnych sukcesów.
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Brief description of different
stages of the project

Krótki opis poszczególnych
etapów projektu

In my opinion so far everything
was done in accordance with the
adopted method and rules.

Moim zdaniem jak dotąd wszystko
przebiegało zgodnie z przyjętymi
metodami i zasadami.

Our activities started with mapping which
included: mental maps which were drawn
by inhabitants; maps of social connections
in the district; and photowalks conducted
by architecture students at Gdańsk
University of Technology, describing
the sensory urban landscape, cultural
expression, interaction, hubs, meeting
points, people, memory and history. We
worked to formulate a common vision in
the participatory process. We organized
workshops with stakeholders in the district
- local cultural institutions, artists, NGOs,
and local leaders - to identify the emotions
connected with the transformation
process, common values, main actors,
materials resources, places, and problems
specific to Stare Przedmieście.

Nasze działania rozpoczęły się od
mapowania, na które składały się: mapy
mentalne rysowane przez mieszkańców,
mapy relacji społecznych w dzielnicy i
fotospacery prowadzone przez studentów
architektury Politechniki Gdańskiej,
opisujące sensoryczny krajobraz miejski,
ekspresję kulturalną, interakcje, węzły
komunikacyjne, miejsca spotkań,
ludzi, pamięć i historię. Staraliśmy się
opracować wspólną wizję w procesie
partycypacyjnym. Zorganizowaliśmy
warsztaty z interesariuszami w dzielnicy –
lokalnymi instytucjami kultury, artystami,
organizacjami pozarządowymi i lokalnymi
liderami – aby rozpoznać emocje
wywołane przez proces transformacji, jak
też wspólne wartości, głównych aktorów,
materiały, zasoby, miejsca i problemy
specyficzne dla Starego Przedmieścia.
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Due to the specificity of the district it
was difficult to gather all the important
actors in one place. We needed to go
back to some of the stages of planning
and designing as the circumstances
have changed often due to Covid -19.
But we were able to adapt the stages
to certain smaller actions, implementing
visible artistic actions when the main
project was on hold. I believe that these
iterations have strengthened the process.

Ze względu na specyficzny charakter
dzielnicy trudno było zgromadzić wszystkich
istotnych aktorów w jednym miejscu.
Musieliśmy wrócić do niektórych etapów
planowania i projektowania ze względu
na zmianę okoliczności spowodowaną
wybuchem pandemii koronawirusa. Udało
nam się jednak dostosować etapy do
mniejszych działań i wdrożyć widoczne
działania artystyczne, podczas gdy główny
projekt pozostawał w zawieszeniu. Moim
zdaniem iteracje wzmocniły ten proces.
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The most important
stage in the project

Najważniejszy etap w projekcie
Stare Przedmieście to bardzo wymagająca
dzielnica. Natrafiliśmy na pewne
przeszkody. Podczas pierwszego spotkania
z mieszkańcami SP w lokalnym miejscu
spotkań przy Dolnej Bramie 8 (wciąż w
trakcie powstawania), zauważyliśmy, że
istnieje wiele odrębnych grup, które może
być bardzo trudno zachęcić do naszego
projektu: studenci, osoby, które zamierzają
się przeprowadzić, przedsiębiorcy, którzy
zamierzają zmienić lokalizację, pracownicy
biurowi, którzy mieszkają w innych
dzielnicach, a tylko pracują tutaj od 8:00 do
16:00. Przygotowaliśmy dla nich wszystkich
specjalne spotkanie. Zorganizowaliśmy
warsztaty z czasem na rozmowę.
Zaprosiliśmy ok. 80-90 osób. Niestety na
spotkaniu pojawiło się niecałe 10% z nich.
Doceniliśmy ich opinie i lokalne opowieści.

PROCES

Stare Przedmieście is a very challenging
district. We expected some obstacles.
During the first meeting with people from
SP in the local hub Dolna Brama 8 (still in
the process of being set up) we noticed
that there were many individual groups
which could be very difficult to attract to
our project: students, people who are going
to move, businessmen who are going to
change location, office workers who live in
other districts and only work here from 8
am to 4 pm. We prepared a special meeting
for all of them. We held a workshop with
time for conversation. We invited nearly
80-90 guests. Unfortunately, less than 10%
came to the meeting. We appreciated
their opinions and their local stories.

22

But looking back on this meeting I think
that maybe instead of one huge meeting
we should have prepared smaller, intimate
meetings. Or maybe it would have been
better to conduct individual interviews at
the right time and in a comfortable place
for the participants. This has taught us
that we need to go outside and meet the
people where they live. It has shaped our
plan for the activities we want to organize in
the public space of the district. We learned
that we need to take a step back and first
show people the place we want to talk
about. We need to build their interest in it
and most importantly, build the connections
between them and the place they share.

Patrząc wstecz, mam jednak poczucie, że
może zamiast jednego dużego spotkania,
trzeba było przygotować mniejsze,
bardziej kameralne spotkania. Może
byłoby lepiej przeprowadzić indywidualne
wywiady – w odpowiednim czasie i w
miejscu wygodnym dla uczestników. To
doświadczenie nauczyło nas, że musimy
wyjść na zewnątrz i spotkać się z ludźmi w
ich miejscu zamieszkania. Nadało też kształt
naszym planom dotyczącym działań, jakie
chcieliśmy zorganizować w przestrzeni
publicznej dzielnicy. Nauczyliśmy się,
że musimy zrobić krok w tył i najpierw
pokazać ludziom miejsce, o którym
chcemy rozmawiać. Musimy zbudować
ich zainteresowanie tematem oraz, co
jeszcze ważniejsze, zbudować relacje
między nimi a miejscem, które ich łączy.
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Major shifts between what was
planned and what was executed

Główne różnice między tym, co
zaplanowano, a tym, co wykonano

We have quickly learned that we need to
work differently than we did in Nowy Port.

Szybko zrozumieliśmy, że musimy
pracować inaczej niż w Nowym Porcie.

The circumstances and characteristics
of the neighbourhood require this. We
wanted to collaborate with local formal
and informal groups and give them a
chance to design their own projects
within the frame of cultural planning. We
have not met any groups, just separate
individuals that have been in some way
connected to the district, even if not living
there. We had to change our approach.

Wymagały tego okoliczności i specyfika
dzielnicy. Chcieliśmy nawiązać współpracę
z lokalnymi grupami formalnymi i
nieformalnymi i dać im szansę na
opracowanie własnych projektów w ramach
planowania kulturowego. Nie spotkaliśmy
żadnych grup, tylko poszczególne osoby,
które w jakiś sposób były związane z
dzielnicą, nawet jeśli tam nie mieszkały.
Musieliśmy zmienić podejście.

We decided that something more visible
and attractive was needed to catch the
attention of the residents and users of
public space in the district. Finally we
planned an event in the main public space
of the district, Plac Wałowy, for spring 2020.

Zdecydowaliśmy, że potrzeba nam czegoś
bardziej widocznego i atrakcyjnego,
aby przyciągnąć uwagę mieszkańców
i użytkowników przestrzeni publicznej
dzielnicy. W końcu zaplanowaliśmy
wydarzenie, mające odbyć się w głównej
przestrzeni publicznej dzielnicy, na
Placu Wałowym, wiosną 2020 roku.

24

We were not able to organize it due to
COVID-19 restrictions, so we decided
to postpone it until next spring. In
the meantime, we were inviting artists
to connect with the neighbourhood
(choosing those who that lived and worked
nearby). They illustrated the district’s
main issues and depicted it creatively
within their art. This brought interest to
a district perceived as abandoned.

Nie byliśmy w stanie go zorganizować
ze względu na ograniczenia związane z
pandemią, więc postanowiliśmy je przełożyć
do następnej wiosny. W międzyczasie
zapraszaliśmy artystów, aby spróbowali
nawiązać relację z dzielnicą (wybieraliśmy
artystów, którzy mieszkają lub pracują
niedaleko). Zilustrowali oni główne
problemy dzielnicy i kreatywnie przedstawili
je przy pomocy swojej sztuki. Sprawiło to,
że dzielnica – postrzegana jako opuszczona
– zaczęła wzbudzać zainteresowanie.

Unfortunately, one of the projects was
blocked by the Monument Conservation
Office and once again, we had to hold
off due to official procedures. We hope
that finally implementing our idea in
June 2021 will make a difference.

Niestety jeden z projektów został
zablokowany przez Biuro Konserwatora
Zabytków, więc po raz kolejny musieliśmy
zawiesić działania ze względu na
oficjalne procedury. Mamy nadzieję, że
realizacja naszych pomysłów w czerwcu
2021 roku przyniesie jakąś różnicę.
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During the project we were full of energy.
There were two visible parts of the
project. Before the pandemic we were
very optimistic and looked forward to
working in Stare Przedmieście. It was
not easy but we didn’t give up. After
the first and second lockdowns we had
to change our attitude. The level of
energy reduced in the first days. Then
we received a new shot of energy with
spring 2021 and it culminated at the end
of June with a festival. Because of the
circumstances the flow of the project was
unstructured and very difficult to predict.
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Luty

2020

Podczas pandemii byliśmy pełni energii.
Można wyróżnić dwie widoczne części
projektu. Przed pandemią byliśmy bardzo
optymistycznie nastawieni i nie mogliśmy
się doczekać początku pracy na Starym
Przedmieściu. Nie było łatwo, ale nie
poddaliśmy się. Po pierwszym i drugim
lockdownie musieliśmy zmienić nasze
podejście. Podczas pierwszych dni nasz
poziom energii spadł. Nowy zastrzyk energii
przyniosła wiosna 2021 roku, a kulminacją
działań był festiwal pod koniec czerwca.
Ze względu na okoliczności zewnętrzne
przebieg projektu był nieustrukturyzowany
i bardzo trudny do przewidzenia.

1

Lipiec

STPR

Poziom energii w trakcie projektu
i struktura przeływu procesu

February
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1

Najmniej energiczny

2
3
4

Most energetic
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Najbardziej energiczny
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Energy levels throughout
the project and structuring
the flow of the project

Styczeń

2019
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Activity calendar
Kalendarz działań
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11

12

10

11

12

10

11

UCP project meetings / events
Spotkania / wydarzenia projektu UCP

Artist residencies
Rezydencje artystyczne

Performative walk Micro-tissues by artists Katarzyna Pastuszak and Natalia Chylińska
Spacer performatywny Mikrotkanki artystów Katarzyny Pastuszak i Natalii Chylińskiej

Internal meetings
Spotkania wewnętrzne

Public Demonstrator Project activity
Działania publiczne projektu lokalnego

Game of Gdańsk: Magiczne Stare Przedmieście
Gra Gdańska: Magiczne Stare Przedmieście
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Reflections on the impact of
COVID-19 on the project and
community work as such

Refleksje na temat wpływu
COVID-19 na projekt i pracę
społeczną jako taką

The first lockdown thwarted our plans in
Stare Przedmieście. We were unable to
do any big events in the area, including
those which we were planned for spring
2020. Summer freedom was quickly cut
short in September and month after month
the situation got worse. We couldn’t work
online with the community as there was
still no solid community partnership built.

Nasze plany na Starym Przedmieściu
zniweczył pierwszy lockdown. Nie byliśmy
w stanie zorganizować żadnych dużych
wydarzeń na tym terenie, w tym także
tych planowanych na wiosnę 2020 roku.
Letnie poluzowanie restrykcji szybko się
skończyło, już we wrześniu, a sytuacja
pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Nie
mogliśmy pracować ze społecznością
zdalnie, bo nie udało nam się jeszcze
zbudować żadnych solidnych podstaw
partnerstwa ze społecznością.

Trying to create a sense of togetherness
between strangers via the internet
was absolutely futile. Working online is
especially difficult when dealing with
poorer residents, older people (due to
digital exclusion), as well as with office
workers and students who are tired of
screen time from their work or lectures.

Wszelkie próby zbudowania poczucia
wspólnoty między obcymi ludźmi w
Internecie byłyby skazane na porażkę. Praca
zdalna jest szczególnie trudna w przypadku
biedniejszych mieszkańców, osób starszych
(ze względu na wykluczenie cyfrowe), jak też
pracowników biurowych i studentów, którzy
są już zmęczeni tym, ile czasu spędzają
przed ekranem w pracy czy na studiach.

All we could do was think about small
projects which we could implement
without involving too many people. In 2527 June we organized the biggest event
in Stare Przedmiescie called “MIASTO,
WRACAM” (“CITY, I AM BACK”).

Mogliśmy jedynie opracowywać
małe projekty, które można było
wprowadzić w życie bez udziału
większej liczby osób. W dniach 25-27
czerwca zorganizowaliśmy największe
wydarzenie na Starym Przedmieściu,
zatytułowane „MIASTO, WRACAM”.
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Bogna Kociumbas
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Our aim was to work both with the
residents of Stare Przedmieście as well
as with the people who work there
and who are students there. There are
various large public institutions located
in the district such as the Pomeranian
Voivodeship Marshall Office. Staff pass
quickly through the district in the morning
and in the afternoon when coming to and
from work. We would like to stop those
people in the district. In the district itself,
there are also art students from the Art
Academy and the dormitory of the Music
Academy. So in terms of our project
we would like to build the connection
between those young artists and the
neighborhood where they spend their time.

Naszym celem była praca z mieszkańcami
Starego Przedmieścia i osobami, które
tam pracują albo studiują. W dzielnicy
mają swoją siedzibę wiele dużych
instytucji publicznych, np. Biuro Marszałka
Województwa Pomorskiego. Ich pracownicy
szybko przemierzają dzielnicę rano i
popołudniu, przychodząc do pracy i z niej
wychodząc. Chcielibyśmy zatrzymać ich
w dzielnicy. Na tym obszarze funkcjonują
także studenci ASP oraz dom studencki
Akademii Muzycznej. Chcielibyśmy w
ramach naszego projektu stworzyć jakieś
relacje między tymi młodymi artystami
a okolicą, w której spędzają czas.

Relevant tools and methods

Odpowiednie narzędzia i metody

We have not used any specific tools
focusing on certain groups. Our aim is to
develop a tool that brings different groups
together. During the isolation time we have
not been able to work in Stare Przedmieście
or to establish closer relationships with
targeted groups. We have been unable to
get to know their needs and perspectives.
We did so during our June 2021 event. It
was designed as being open for different
groups and filled with various activities such
as urban games, workshops for children,
and meetings, discussions, and lectures, all
to give the local audience a broad choice.
Our research and co-creation workshop
gave us a better understanding of the
needs and hopes of those groups who
are missing out. The knowledge could
be shared and will hopefully influence
the future work of the citizens hub. This
knowledge may be developed by the
municipality, as well as by other local
actors: artists, regional administration
offices, the Art Academy, and the local
newspaper that has its offices in the district.

Nie korzystaliśmy z konkretnych narzędzi
skupionych na określonych grupach.
Naszym celem jest opracowanie narzędzia,
które połączy te odrębne grupy. Podczas
izolacji nie mogliśmy pracować na Starym
Przedmieściu ani nawiązać jakichkolwiek
bliższych relacji z grupami docelowymi.
Nie byliśmy w stanie poznać ich potrzeb
ani perspektyw. Było to możliwe dopiero
podczas naszego wydarzenia w czerwcu
2021 roku. Zaplanowaliśmy je jako otwarte
wydarzenie dla różnych grup, wypełnione
różnymi działaniami, takimi jak gry miejskie,
warsztaty dla dzieci, spotkania, dyskusje
i wykłady – wszystko po to, aby lokalna
publiczność miała w czym wybierać.
Nasze badania i warsztaty współtworzenia
pozwoliły nam lepiej zrozumieć potrzeby
i nadzieje tych grup, które są pomijane.
Możemy dzielić się tą wiedzą, która miejmy
nadzieję wpłynie na przyszłą działalność
centrum dla mieszkańców. Z wiedzy tej
mogą skorzystać władze miasta, jak też
inni lokalni aktorzy: artyści, regionalne
władze administracyjne, ASP i lokalna
gazeta, która ma siedzibę w dzielnicy.
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WORKING WITH SPECIFIC PRACA Z KONKRETNYMI
SOCIAL GROUPS
GRUPAMI
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Benefits and drawbacks of
working with these groups

Korzyści i wady pracy z tymi grupami

This emphasizes that there is a lot of work
to be done in this area. In June 2021 we
were celebrating a weekend together.

Należy podkreślić, że obszar ten wciąż
wymaga wiele pracy. W czerwcu 2021
roku obchodziliśmy wspólny weekend.
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Rafał Mroziński
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Our work proved that this is very
challenging district. The inhabitants
of the district and those who work
and study there do not feel a strong
connection to the place. This is partly
due to its broken history after WW2.

Nasze działania udowodniły, że Stare
Przedmieście to bardzo wymagająca
dzielnica. Jej mieszkańcy, a także osoby,
które tu pracują i studiują, nie czują
silnej łączności z tym obszarem. Wynika
to po części z załamaniem historii tego
miejsca po II wojnie światowej.

PROCESS
Wnioski na przyszłość

Before working with people from districts
such as Stare Przedmieście it is very
important to have undertaken precise
research. There was a need to understand
its DNA better through different tools of
cultural mapping, even though this didn’t
fully prepare us for this task. We had to be
flexible. If the first method came to nothing,
then we tried a second. If the situation
repeated then we considered a third option.

Zanim podejmie się pracę z osobami z
dzielnic takich jak Stare Przedmieście,
bardzo ważne jest przeprowadzenie
dokładnych badań. Musieliśmy zrozumieć
DNA tego miejsca przy pomocy różnych
narzędzi mapowania kulturowego,
mimo że nie były one w stanie w pełni
przygotować nas na to zadanie. Musieliśmy
być elastyczni. Jeśli pierwsza metoda
nie przyniosła pożądanych skutków,
próbowaliśmy drugiej. Jeśli sytuacja się
powtarzała, rozważaliśmy trzecią opcję.

PROCES
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Milda Lauzikaite
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Selecting methods and topics
for different social groups

Wybór metod i tematów dla
różnych grup społecznych

We based it on our experience from social
work, voluntary work and participatory
projects. In the team we had experts
facilitating artistic intervention in
the public realm, working with local
communities, conducting participatory
processes, and designing public spaces.
In the past we continued the projects
which we could compare. During our
conversations and brainstorms we
usually discussed many possibilities and
chose, in our opinion, the best one.

Bazowaliśmy na naszym doświadczeniu
pracy społecznej, wolontariatu i projektów
partycypacyjnych. W naszym zespole
byli eksperci zajmujący się interwencjami
artystycznymi w przestrzeń publiczną,
pracą z lokalnymi społecznościami,
prowadzeniem procesów partycypacyjnych
i projektowaniem przestrzeni publicznych.
W przeszłości realizowaliśmy projekty,
które mogły stanowić materiał
porównawczy. W trakcie rozmów i burz
mózgów zwykle omawialiśmy wiele
różnych możliwości i wybieraliśmy tę,
która naszym zdaniem była najlepsza.

PROCESS

POWIĄZANIE METOD
I TEMATÓW
Methods
Metody

Topics
Tematy

Who was involved?
Kto był zaangażowany?

Walks
Spacery

Social diversity
Różnorodność społeczna

Teens (13-19)
Wiek dojrzewania (13-19)

Photo mapping
Mapowanie zdjęć

Movie / video-making
Tworzenie filmów / wideo

Resources
Zasoby

Spaces
Przestrzenie

Youth (20-25)
Młodzież (20-25)

Possibilities / potentials
Możliwości / potencjały
Digital mapping
Mapowanie cyfrowe

Relationship mapping
Mapowanie relacji

Story collection / storytelling
Zbieranie historii / storytelling

Future scenarios
Scenariusze przyszłości

Adults (26-64)
Dorośli ludzie (26-64)

Opinions
Opinie
History
Historia
Families
Rodziny

Present
Obecny

STPR

PROCESS

LINKING METHODS
AND TOPICS

Ideas
Pomysły

Collection of ideas
Zbiór pomysłów

Local identity / heritage
Tożsamość lokalna / dziedzictwo
Culture
Kultura
Objects in public space
Obiekty w przestrzeni publicznej

PROCES

Urban games
Gry miejskie
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Elderly (65+)
Osoby starsze (65+)

Mix (not targeted)
Mieszanka (bez kierowania)
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Cultural events
Wydarzenia kulturalne

PL

Gamification elements
in the project

Aspekty gamifikacji uwzględnione/
poruszone w projekcie

The game combines the Minecraft model
of the district with a storyline which refers
to the history, the local space of Stare
Przedmieście, and the everyday life of its
inhabitants. Visualizations in the game
of Minecraft have become a part of its
graphic design and form the scenery and
background for the narration. The authors
of this game have used real information
from the past linked to this district with the
aim of deploying it to the scenario of the
computer game. The artefacts and archive
materials such as old photos, postcards,
books, maps and announcements were also
very useful. After choosing an interesting
story, the most suitable heroes and the
right places, children began to create
a brand-new adventure. The story that
might or might not occur in this district.

Gra łączy model Minecraft dzielnicy ze
scenariuszem, który odnosi się do historii i
lokalnej przestrzeni Starego Przedmieścia
oraz codziennego życia jego mieszkańców.
Wizualizacje gry Minecraft stały się częścią
jej szaty graficznej i stanowią scenerię i tło
narracji. Autorzy gry wykorzystali prawdziwe
informacje dotyczące przeszłości dzielnicy,
wplatając je w scenariusz gry komputerowej.
Obiekty i materiały archiwalne, takie jak
stare zdjęcia, pocztówki, książki, mapy i
obwieszczenia, także były bardzo pomocne.
Po wybraniu ciekawej historii, najlepiej
dopasowanego bohatera i właściwego
miejsca, dzieci zaczęły tworzyć zupełnie
nową przygodę. Historię, która może – ale
nie musi – wydarzyć się w tej dzielnicy.
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Gaming obejmuje także serię warsztatów z
uczniami miejscowej szkoły, podczas których
dzieci pracowały z psycholog Aleksandrą
Musielaki architektami Piotrem i Elżbietą
Marczak. Pomogli oni dzieciom zmapować
Minecraftowy model Placu Wałowego.

Gaming also includes a series of
workshops with pupils of the local school,
where kids worked with psychologist
Aleksandra Musielak and architects
Piotr and Elzbieta Marczak. They helped
the kids work with mapping within the
Minecraft model of Wałowy Square.

PROCES

PROCESS

ENG

STPR

GAMIFIKACJA

Daria Szczygieł
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GAMIFICATION

Byliśmy w kontakcie z koordynatorką
działań Minecraft pracującą innej gdańskiej
instytucji kultury. Omówiliśmy nasze cele,
ale pracujemy z innymi grupami – podczas
gdy my głównie skupiamy się na dorosłych,
projekt Minecraft został zaprojektowany
w taki sposób, aby włączyć do procesu
dzieci. Uczestniczyliśmy nawzajem w
organizowanych przez siebie wydarzeniach
i połączyliśmy siły podczas wydarzenia na
Placu Wałowym w czerwcu 2021 roku.

Outcomes, learning perspectives

Rezultaty, wnioski na przyszłość

When working with digital tools in small
areas with low-income communities
we have to be very mindful about
their accessibility to children. A lot of
work needs to go in to the technical
administration of the servers and making
sure that computers are available to
the participants, that is, rented by us
or through cooperation with schools.

Korzystając z narzędzi cyfrowych na małych
obszarach wśród społeczności o niskim
dochodzie trzeba być bardzo uważnym
na ich dostępność dla dzieci. Wiele
wysiłku wymaga techniczna administracja
serwerów i dopilnowanie, aby komputery
były dostępne dla uczestników – albo
wypożyczone przez nas, albo uzyskane
przez współpracę ze szkołami.
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We have been in contact with the
Minecraft activity coordinator working
for another cultural institution in Gdańsk.
We have consulted on our goals but
we have been working with different
groups: we are mostly focused on adults,
while the Minecraft project is designed
to include children in the process. We
have taken part in each other’s events
and we joined our forces during the
event in Plac Wałowy in June 2021.
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MINECRAFT

Rafał Mroziński
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Communicating the project in
and out of the community

Komunikacja projektu wśród
lokalnej społeczności i na zewnątrz

The City Culture Institute was responsible
for communication both on and offline. We used our webpage and social
media accounts together with our long
standing relations with local newspapers.
We have also relied on personal contacts
in the city administration and a broad
knowledge and established position in
the art world. We used it to promote the
idea of cultural planning and our activities.
Communication with local communities in
the district was mostly the responsibility
of local coordinators. I was responsible
for inviting people to the kick-off
meeting in Dolna Brama 8. I used mostly
personal contact via emails, telephones,
individual meetings with potential guests,
but also posters prepared by CCI and
placed in the space of the district.

Za komunikację online i offline odpowiadał
Instytut Kultury Miejskiej. Korzystaliśmy z
naszej strony internetowej i kont w mediach
społecznościowych, a także z naszych
długotrwałych relacji z lokalnymi gazetami.
Polegaliśmy także na kontaktach osobistych
z przedstawicielami władz miasta oraz na
naszej szerokiej wiedzy i ugruntowanej
pozycji w świecie sztuki. Wykorzystaliśmy je
do promocji idei planowania kulturowego
i naszych działań. Komunikacja z lokalnymi
społecznościami leżała przede wszystkim
w gestii lokalnych koordynatorów.
Byłem odpowiedzialny za zaproszenie
gości na spotkanie inauguracyjne na
Dolnej Bramie 8. Korzystałem przede
wszystkim z kontaktu osobistego: e-maili,
telefonów, indywidualnych spotkań
z potencjalnymi gośćmi, ale także z
plakatów przygotowanych przez IKM i
umieszczonych w przestrzeni dzielnicy.
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SPOŁECZNOŚCIOWE
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COMMUNICATION
AND SOCIAL MEDIA
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Social media

Media społecznościowe

It was one of the most important
channels for communication with our
recipients in this contemporary digitalized
world. Especially during the pandemic
when real contact was limited.

We współczesnym, cyfrowym świecie
był to jeden z najważniejszych kanałów
komunikacji z naszymi odbiorcami.
Zwłaszcza podczas pandemii, kiedy
kontakt „na żywo” był ograniczony.

Learning perspectives

Wnioski na przyszłość

When thinking about the means of
communication with recipients we must
remember that there are still groups of
people who are digitally excluded. This
situation is not going to change in the
near future. That’s why it’s very important
to use also traditional methods such as
posters, telephone calls, and meetings.

Gdy myślimy o środkach komunikacji z
odbiorcami, musimy pamiętać o tym,
że wciąż istnieją grupy osób cyfrowo
wykluczonych. Ta sytuacja nie ulegnie
zmianie w najbliższej przyszłości.
Dlatego to bardzo ważne, aby w
dalszym ciągu korzystać równolegle z
tradycyjnych metod, takich jak plakaty,
kontakt telefoniczny i spotkania.
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• For live conferences and meetings online
- Zoom and Teams. I prefer Teams.
• For online brainstorm - virtual whiteboard
(Mural, Miro) which I liked very much.
• For exchange of small writing
materials and writing ideas - e-mail.
• For exchange of big data - online drives.

• Do wideokonferencji i spotkań online –
Zoom i Teams. Osobiście wolę Teams.
• Do burzy mózgów online – wirtualna
biała tablica (Mural, Miro), która
bardzo mi się spodobała.
• Do wymiany małych dokumentów
i pomysłów na piśmie – e-mail.
• Do wymiany dużych zbiorów
danych – dyski online.

Outcomes, learning perspectives

PROCES

I really like the virtual flipchart solution.
It is a very useful and helpful tool
for exchanging information and
opinions online. At the same time,
it is a friendly and intuitive tool and
does not require long instructions.

PROCESS

NARZĘDZIA CYFROWE

Rezultaty, wnioski na przyszłość
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Bardzo mi się podoba rozwiązanie z
wirtualną białą tablicą. To bardzo przydatne
i pomocne narzędzie do wymiany
informacji i opinii online. Jednocześnie
jest ono przyjazne i intuicyjne i nie
wymaga długiego wprowadzenia.
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Who? When? How?

Kto, gdzie, jak, dlaczego?

In 2019 in Stare Przedmieście we hosted
Milda Lazikaite, an artist from Lithuania. She
discovered the area of Stare Przedmieście
with the assistance of a local guide, who
helped her to arrange meetings with
residents, organizations, and artists. She
helped us in mapping the local DNA
of the district from an outside artistic
perspective and she participated in ongoing
project activities such as the visioning
workshop for the concerned areas. She
was involved in local walks, local outdoor
games, a local live concert, and a mobile
garden (growing vegetables in a car).

W 2019 roku gościliśmy na Starym
Przedmieściu litewską artystkę Mildę
Lazikaite. Odkrywała ona dzielnicę przy
pomocy lokalnej przewodniczki, która
pomagała jej zorganizować spotkania z
mieszkańcami, organizacjami i artystami.
Milda pomogła nam zmapować lokalne
DNA dzielnicy z zewnętrznej, artystycznej
perspektywy i uczestniczyła w trwających
projektach, takich jak warsztaty
opracowywania wizji dla danych obszarów.
Była zaangażowana w lokalne spacery,
gry miejskie, koncert i mobilny ogród
(uprawa warzyw w samochodzie).

We also worked with local performative
artists living in a neighbouring district
- Natalia Chylińska and Katarzyna
Pastuszak. They symbolically connected
the district with its surroundings during
their performative walk. Their work was an
artistic answer to our observations from
mapping, that there is much detachment
and isolation in this urban space.

Współpracowaliśmy także z lokalnymi
artystkami-performerkami, które mieszkają
w sąsiedniej dzielnicy – Natalią Chylińską i
Katarzyną Pastuszak. Symbolicznie połączyły
one dzielnicę z sąsiednimi terenami podczas
spaceru performatywnego. Ich spacer
stanowił artystyczną odpowiedź na nasze
obserwacje z procesu mapowania, z których
wynikało, że tę przestrzeń miejską w dużym
stopniu cechuje oddzielenie i izolacja.

We were working with many artists on their
projects which had their premiere during
the event in June 2021. Sculpture, videoarts, concerts, installations and games.
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REZYDENCJE
ARTYSTYCZNE

Rafał Mroziński

Współpracowaliśmy z wieloma
artystami nad projektami, które miały
swoją premierę podczas wydarzenia
w czerwcu 2021 roku – były to rzeźby,
wideo-art., koncerty, instalacje i gry.
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The residency’s contribution
to the project

Wpływ rezydencji na projekt
Milda przygotowała raport na temat
artystycznego mapowania dzielnic oraz
propozycje działań, które powinny zostać
wzięte pod uwagę w kolejnych krokach
rozwoju lokalnych projektów pilotażowych.

Milda has prepared a report about the
artistic mapping of the neighbourhoods
and a proposal for actions that should be
taken into consideration in next steps of
developing local demonstrator projects.

IKM to instytucja kultury znana z projektów
w przestrzeni miejskiej. Naszą metodą pracy
w mieście jest połączenie perspektywy
artystów z lokalną historią i tkanką miejską.

CCI is a cultural institution known for its
projects in urban spaces. Combining artists
perspective with local history and urban
tissue is our way of working in the city.

Rezultaty, wnioski na przyszłość

Outcomes, learning perspectives

Moim zdaniem tego rodzaju wizyty
powinny trwać dłużej. Milda miała masę
ciekawych pomysłów, ale większości nie
mogła zrealizować ze względu na zbyt
krótki pobyt na Starym Przedmieściu.

WSPÓŁPRACE
I PARTNERSTWA

In my opinion such visits should last
longer. Milda was full of interesting ideas,
but the majority of them she couldn’t
put into action because her time in
Stare Przedmieście was too short.
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Przyszłość roli artystów w
lokalnych projektach partnera

Rafał Mroziński
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CCI is a cultural institution with established
relations to other public institutions,
the local art world, cultural initiatives,
and local activists in Gdańsk’s districts.
Local coordinators were selected from
people who have worked with us in
previous community centred projects.
We created a list of potential partners
in Stare Przedmieście: local NGOs,
local businesspeople, students of art,
neighbours, and residents, who all
play an important role in the district.
We are also in contact with artists who
will be engaged in this project.

IKM to instytucja kultury posiadająca
ugruntowane relacje z innymi instytucjami
publicznymi, lokalnym światem sztuki,
inicjatywami kulturalnymi i lokalnymi
aktywistami w poszczególnych dzielnicach
Gdańska. Lokalnych koordynatorów
wybieraliśmy spośród osób, które
pracowały z nami podczas poprzednich
projektów skoncentrowanych na
społeczności. Opracowaliśmy listę
potencjalnych partnerów na Starym
Przedmieściu: lokalne organizacje
pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy,
studenci ASP, sąsiedzi i mieszkańcy
– wszyscy oni są ważni dla dzielnicy.
Jesteśmy też w kontakcie z artystami,
którzy będą uczestniczyć w projekcie.

Outcomes, learning perspectives

Rezultaty, wnioski na przyszłość
Mamy nadzieję, że niektóre z nawiązanych
przez nas kontaktów będzie można
wykorzystać w przyszłych działaniach
planowanych na Starym Przedmieściu.
Niestety nie wszystkie będziemy mogli
wykorzystać w przyszłości, ponieważ wiemy
już, że niektórzy z naszych kontaktów
zamierzają opuścić Stare Przedmieście.
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We hope that some of the contacts
we have gained will be used in future
activities which are planned in Stare
Przedmieście. Unfortunately not all of
them can be used in the future as we
already know that some of our contacts
are going to leave Stare Przedmieście.
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The number of large public institutions,
e.g. the Pomeranian Voivodeship
Marshall Office or Art Academy, in Stare
Przedmieście is not very big. But we tried
to be in touch with all of them. The area is
one of ongoing regeneration, and there is
already a competition for re-designing Plac
Wałowy. So we were not able to change
the plans for its physical dimensions.
The City Culture Institute, although an
independent entity, is a municipal cultural
institution and as such has developed its
contacts during years of activity in the city.

Na Starym Przedmieściu nie działa zbyt
wiele dużych instytucji publicznych,
takich jak Biuro Marszałka Województwa
Pomorskiego czy ASP. Staraliśmy się
jednak nawiązać ze wszystkimi kontakt. Na
obszarze toczą się prace rewitalizacyjne.
Zorganizowano już konkurs na
zaprojektowanie nowego Placu Wałowego.
Nie byliśmy więc w stanie zmienić planów
w ich materialnym wymiarze. Choć
Instytut Kultury Miejskiej funkcjonuje
jako niezależna jednostka, jest miejską
instytucją kultury, a więc wypracował sobie
kontakty podczas lat działania w mieście.

PROCESS

PARTNERSTWA
Z WŁADZAMI
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Reference group

Grupa referencyjna

Outcomes, learning perspectives

Rezultaty, wnioski na przyszłość

We tried to create such a group and we
prepared the first meeting for them to
discuss potential cooperation. Unfortunately
the lockdown prevented us from holding
regular meetings. We are in contact with
Gdansk Development Agency who is
responsible for the urban revitalization
process in the district. We informed
them about our plans and consulted
them. We would like to present their
revitalization plans for Plac Wałowy during
our event there but the official investment
process is delayed and uncertain.

Staraliśmy się stworzyć taką grupę i
zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie,
aby omówić potencjalną współpracę.
Niestety lockdown uniemożliwił nam
regularne spotkania. Jesteśmy w kontakcie
z Biurem Rozwoju Gdańska, które
odpowiada za rewitalizację dzielnicy.
Poinformowaliśmy ich o naszych planach
i skonsultowaliśmy je. Chcielibyśmy
zaprezentować ich plany rewitalizacji
Placu Wałowego podczas naszego
wydarzenia tamże, ale oficjalny proces
inwestycyjny jest opóźniony i niepewny.

Sometimes the logic and timelines of
official revitalization and investment
projects are in contradiction to our iterative
process of cultural planning. With future
projects more attention should be paid
to establishing a common understanding
of local development goals and gaining
an official mandate to work with spaces
chosen together with officials responsible
for urban planning. This way CP could
facilitate the change in districts and the
collaboration could be closer and perhaps
more efficient in meeting the local needs.

Logika i czasowe ramy funkcjonowania
oficjalnych programów rewitalizacyjnych
i inwestycyjnych czasem stoją w
sprzeczności z naszym iteratywnym
procesem planowania kulturowego.
Przy okazji przyszłych projektów należy
zwrócić większą uwagę na wypracowanie
wspólnej opinii na temat lokalnych celów
rozwoju i uzyskanie oficjalnego mandatu
do pracy z przestrzeniami wybranymi
wspólnie z urzędnikami odpowiedzialnymi
za planowanie przestrzenne. W ten
sposób planowanie kulturowe mogłoby
usprawnić zmianę w dzielnicach, a
współpraca mogłaby być ściślejsza i
być może byłaby w stanie skuteczniej
odpowiadać na lokalne potrzeby.
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On the First level: Person/organization
we relied strongly on in-person contact
and talking to people present in the
district in the public space and even
visiting them in their offices.

Poziom pierwszy: osoba/organizacja
– polegaliśmy w dużym stopniu na
kontaktach osobistych i rozmowach z
osobami obecnymi w dzielnicy w przestrzeni
publicznej, a nawet w ich biurach.

On the Second level: Community/NGO/
private sector/artist/public authority,
we have mostly built on CCI experience
from previous projects and contacts
with partner organizations that have
been present in the district with their
work. There are very few organizations
based in the neighbourhood and the
connections between them are weak.

Poziom drugi: społeczność/organizacje
pozarządowe/sektor prywatny/artyści/
władze publiczne – polegaliśmy głównie
na dotychczasowym doświadczeniu
IKM-u z poprzednich projektów i
kontaktów z instytucjami partnerskimi,
które działały w dzielnicy. W dzielnicy ma
siedzibę bardzo mała liczba organizacji,
które są słabo ze sobą powiązane.

At some point we decided we needed
to shift our focus to independent artists
living in the district and give them a chance
to connect artistically with the place.

W pewnym momencie postanowiliśmy
przenieść punkt ciężkości na
niezależnych artystów mieszkających
w dzielnicy i dać im szansę nawiązania
artystycznej relacji z tym miejscem.
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Participation levels

Poziom partycypacji

We had trouble encouraging local residents
in our activities. So far they formed the
majority of our guests during meetings
but the group was still quite small. If not
for the pandemic we would have tried to
broaden our reach and to use other direct
methods of contact, which we will use in the
next step of our work when involving local
artists. We still need more representation
from students of the art academy and
office workers from local institutions
and companies. We hope to work on it
together with the civic hub that is being
developed by municipality in the district.

Mieliśmy problem z zachęceniem
mieszkańców do naszych działań. Jak
dotąd stanowili oni większość uczestników
naszych spotkań, ale była to wciąż dość
nieliczna grupka. Gdyby nie pandemia,
próbowalibyśmy poszerzyć zasięg naszych
działań i wykorzystać inne metody
bezpośredniego kontaktu, które zamierzamy
zastosować w następnym etapie naszej
pracy z udziałem lokalnych artystów.
Potrzebujemy szerszej reprezentacji
studentów ASP i pracowników biurowych
z lokalnych firm i instytucji. Mamy nadzieję
wspólnie zająć się tym zagadnieniem wraz z
centrum aktywności społecznej tworzonym
w tej dzielnicy przez władze miasta.

Building sustainable relationships

WSPÓŁPRACE
I PARTNERSTWA

We have many potential contacts in
Stare Przedmieście. But those contacts
still need to be developed. We need
more conversations, more meetings,
and more local actions which will bring
us together. We also need more time.

STPR
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Budowanie trwałych relacji
Mamy wiele potencjalnych kontaktów na
Starym Przedmieściu. Musimy jednak je
rozwinąć. Potrzeba nam więcej rozmów,
więcej spotkań i więcej lokalnych
działań, które zbliżą nas do siebie.
Potrzeba nam także więcej czasu.
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Doświadczenie z różnymi
problemami i punktami
widzenia w reakcji na projekt

In Stare Przedmieście I haven’t experienced
any negative situations or attitudes.
The only drawback is the low level of
energy within the local community.

Nie spotkałem się z jakimikolwiek
negatywnymi sytuacjami bądź
postawami na Starym Przedmieściu.
Jedyną przeszkodą jest niski poziom
zaangażowania lokalnej społeczności.

PROBLEMY I KONFLIKTY
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Experience with different
issues and standpoints as a
reaction to the project
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Budget (total) distribution in project
Podział budżetu (całość) w projekcie

68 276

147 241

66 019
Space

11 772

5 365

Przestrzeń

Travel / transport

987

6 491

Podróże/ transport

Participation / community

1 837

3 611

Partycypacja/ społeczność

Artists / artist residency

11 235

41 065 Artyści/ działalność
artystyczna

Materials / technical

12 461

12 596 Materiały/ koszty
techniczne

Communication

4 034

3 978

Staff and management

23 693

34 847

External ﬁnancial support received
Zewnętrzne wsparcie ﬁnansowe
33 850

Komunikacja

STPR

BUDGET AND RESOURCES

Total budget from INTERREG grant
Całkowity budżet z grantu INTERREG

74 135 Pracownicy i zarządzanie

Average across
demonstrator projects

Średnia w dzielnicach
projektu UCP

Stare Przedmiescie numbers

66

Stare Przedmiescie liczby

67
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Executor’s own investment distribution in project (%)
Wkład własny wykonawcy w projekt (%)
45 104

31 172

2 919

Przestrzeń

621

Podróże/ transport

1 837

1 336

Partycypacja/ społeczność

Artists / artist residency

1 442

2 104

Artyści/ działalność
artystyczna

Materials / technical

5 242

2 556

Materiały/ koszty
techniczne

Communication

1 740

771

Komunikacja

Staff and management

10 183

Space

10 291

Travel / transport

437

Participation / community

47%

53%

Executor’s own investment

Inwestycja własna wykonawcy

INTERREG funding

Finansowanie Interreg

UCP median (%)
Mediana UCP (%)

23%

STPR

BUDGET AND RESOURCES

Investment distribution in project (%)
Dystrybucja inwestycji w projekcie (%)

34 799 Pracownicy i zarządzanie

8%
31%

58%

46%

Wkład własny wykonawcy

Executor’s own investment

Zewnętrzne wsparcie finansowe

External funding

Finansowanie Interreg

INTERREG funding

Average across
demonstrator projects

Średnia w dzielnicach
projektu UCP

Stare Przedmiescie numbers

68

Stare Przedmiescie liczby

69
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