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Szczepin, ul. Zachodnia, l. 70. XX wieku...



FOTObiografia Szczepina to projekt zrealizowany od maja 
do lipca 2018 roku przez grupę Serce Szczepina. Jego celem było 

obudzenie chęci odkrywania tożsamości osiedlowej wśród 
mieszkańców tego miejsca. Początkiem działań stała się zbiórka 

fotografii ilustrujących Szczepin z lat 70.–90. XX wieku. 
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Ponad setka zebranych zdjęć posłużyła jako tło dla dwóch Wieczorków 
Wspomnień, zorganizowanych w  pawilonie „Parki Emocje-Sport-Kultura” 

na skwerze św. o. D. de Veuster. Fotografie stały się pretekstem 
do dyskusji o przeszłości Szczepina, jego blaskach i cieniach. 
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W czasie otwartego spaceru architektoniczno-sentymentalnego 
z Joanną Klimą, szczepinanką z urodzenia oraz Krzysztofem Zientalem, 
historykiem sztuki, piewcą powojennego modernizmu, uczestnicy poznali 

najciekawsze zakątki Szczepina i dowiedzieli się o jego przed- 
i powojennej historii. Po spacerze w jednej z klimatycznych blokowych 

suszarni skosztowano najlepszych sąsiedzkich specjałów.



Podsumowaniem działań była podwójna wystawa w pawilonie „Parki 
Emocje-Sport-Kultura” na skwerze św. o. D. de Veuster. Zaprezentowano 
fotografie autorstwa Pawła Frenczaka, który odtworzył we współczesnych 

realiach kadry ze zdjęć Szczepina z lat 70.–90. XX wieku. 
 

Pokazano także kolaże wykonane przez grupę szczepińskich Seniorów 
i Juniorów z tych samych dawnych zdjęć. Wspólne tworzenie dzieł 

pod okiem szczepińskich artystów, Jagody Nowak-Bieganowskiej i Marka 
Bieganowskiego, było okazją do rozmów starszych i młodszych 
mieszkańców Szczepina o jego przeszłości i teraźniejszości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto dawne zdjęcia osiedla zostały wykorzystane do stworzenia 
zestawu pocztówek „Pozdrowienia ze Szczepina”. Część z nich wróciła do 
grupy wraz z historiami mieszkańców o Szczepinie. Projekt zakończył się 

finisażem wystawy połączonym z sąsiedzką potańcówką. 
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... i 2018 roku na fotografii autorstwa Pawła Frenczaka. 
 



PARTNERZY  

... już nie jestem jedną z mieszkanek Osiedla Szczepin, 
tylko wraz z innymi tworzymy społeczność lokalną. 

 
UCZESTNICZKA SPACERU 


