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Autorzy:



 Katalog, który trzymasz w ręce jest zbiorem znaków 

zaprojektowanych przez mieszkańców gdyńskiego osiedla Witomino 

podczas pracy streetworkingowej i warsztatowej przeprowadzonej przez 

Otwartą Przestrzeń Projektową WITO BAZĘ. 

 Od sierpnia do października prowadziliśmy szereg działań 

badawczych, podczas których wspólnie z mieszkańcami sprawdzaliśmy 

jak funkcjonuje dzielnica, przy okazji poznając jej obecną kondycję. 

Odkryte symbole można zobaczyć w katalogu oraz w formie cyfrowej na 

miejscetworzenia.pl/katalog.  Projekt jest otwartą formą, która może dalej 

się rozwijać. Zapraszamy Cię do zobaczenia znaków odkrytych do tej 

pory, a jeśli masz jakąś propozycję symbolu dla Witomina napisz do nas na 

adres: miejscetworzenia@gmail.com.

Zadanie realizowane w ramach:„Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w 
obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
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PODZIĘKOWANIA

 Katalog "Nowe Symbole Witomina" powstał dzięki wielu osobom. W tym miejscu 
chcielibyśmy bardzo dziękować wszystkim zaangażowanym w projekt "Witomino Moim Miejscem 
- Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkam". Szczególnie chcemy podziękować mieszkańcom, 
którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach WITO BAZY opowiadając swoje historie z dzielnicy, 
wyrażając swoją opinię i tworzących swoje znaki. Wielkie podziękowania dla Fundacji Zmian 
Społecznych "Kreatywni" (grupa animacyjna : Mika Szymańska, Michalina Błaziak, Aleksandra 
Mróz) za działania streetworkingowe, które umożliwiły nam dotarcie do dużej grupy mieszkańców, 
poszerzając działania na rzecz dzielnicy.  Dziękujemy za opracowanie przestrzeni naszej Otwartej 
Pracowni Projektowej WITO BAZY oraz przygotowanie tej niezwykłej publikacji, w tym miejscu 
ukłony dla projektantki Barbary Stelamchowskiej. Dziękujemy za prowadzenie warsztatów 
projektowych : Barbarze Stelmachowskiej oraz Alicji Nowicz. Dziękujemy za poszukiwanie 
historycznych symboli Witomina wraz z Michałem Miegoniem. Bardzo istotną częścią były 
warsztaty badawcze przeprowadzone przez Tomasza Drzazgowskiego i Alicję Nowicz. Łączna 
grupa uczestnicząca w warsztatach to prawie 200 osób. Wielkie podziękowania dla prowadzących 
warsztaty oraz szczególne podziękowania dla szkół: Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt Stanisława 
Kosko w Gdyni i Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni. Bardzo dziękujemy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bałtyk, która udostępniła nam ściany na symboliczny mural. Bardzo istotną 
pomocą było zaangażowanie Ośrodka Treningowego SI Arka Gdynia przy ul. Nauczycielskiej 9, 
gdzie mogliśmy naszą tymczasową bazę projektową schować. 

 Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nasz projekt. Katalog znaków będzie 
dostępny również w formie elektronicznej pod adresem: miejscetworzenia.pl/katalog




