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1. O MŁYNACH

Młyny Rothera to cenny zabytek architektury przemysłowej, świadek dynamicznego rozwoju
Bydgoszczy w XIX wieku. Obiekt znajduje się na Wyspie Młyńskiej. To zielona, otoczona wodą
enklawa w samym sercu miasta, ulubione miejsce rekreacji mieszkańców.
W latach ��. Młyny przeszły w ręce prywatnych właścicieli i miały zostać odnowione. Niestety, przez
lata popadały w ruinę szpecąc krajobraz zrewitalizowanej w latach dwutysięcznych Wyspy.
Na szczęście, dzięki wsparciu unijnemu, Miastu Bydgoszcz udało się odkupić obiekt w ���� roku.
Rozpoczęła się inwentaryzacja konserwatorska i zabezpieczanie zabytkowej substancji, a w ���� roku
– realizacja koncepcji architektonicznej.
W ���� roku Miasto powołało do życia nową instytucję kultury, której zadaniem jest wypełnienie
Młynów życiem. Równolegle z pierwszym etapem inwestycji trwało budowanie zespołu pracowników
i tworzenie oferty programowej.
W kwietniu ���� roku nastąpił przełomowy moment. Młyny oddano do użytku w stanie
„deweloperskim” i otwarto taras z fontanną. Odtąd w części wnętrz odbywają się w formule
tymczasowej pierwsze wydarzenia. Trwa też aranżacja i wyposażanie pomieszczeń.
Otwarcie Młynów będzie następowało etapami. W ���� roku planowane jest udostępnienie lodziarni
(w budynku dawnych łazienek) oraz Spichrza Zbożowego, gdzie znajdzie się wystawa stała,
coworking, sale spotkań, biura instytucji i przestrzeń do organizacji wydarzeń i wystaw czasowych.
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2. 2021 ROK OKIEM DYREKTORA
Młyny widzę ogromne, wypełnione ludźmi – kiedy, jeszcze przed zakończeniem pierwszego etapu
inwestycji, wypowiadałem te słowa na jednym ze spotkań z dziennikarzami, nie spodziewałem się, że
tak szybko staną się rzeczywistością. O ile jestem spokojny o to, że Młyny będą tętnić życiem, gdy już
powstaną warunki do prowadzania pełnej działalności programowej, o tyle zaskakująca była chęć
organizowania w Młynach wydarzeń praktycznie w pierwszych dniach od zakończenia robót
budowlanych.
To zaskoczenie z kategorii tych miłych, a nasz raport zdaje sprawę z tego, jak Młyny wypełniały się
ludźmi, inicjatywami, wydarzeniami od momentu, w którym nasza instytucja kultury stała się
gospodarzem obiektu. Instytucja, czyli zespół osób, które sprostają każdemu wyzwaniu. A że
sprostają, o tym przekonał mnie ���� rok i za to jestem wdzięczny. Dziękuję też każdej z osób, która
odwiedziła Młyny Rothera. Wasza obecność daje nam siłę do dalszej pracy. Słowa uznania należą się
również władzom miasta i radnym miejskim. Wasze poparcie dla budowania otwartej na
mieszkańców publicznej instytucji kultury i nauki zasługuje na szacunek. Szczególnie w tak niełatwym
dla samorządów czasie.
To był rok, w którym po raz pierwszy wprowadziliśmy w życie jedno z założeń programowych
instytucji, które da się wyrazić w haśle: wzmacniamy inicjatywy. Postawialiśmy na otwartość
i współpracę, tworząc warunki do rozwoju pomysłów. Młyny stały się miejscem silnym pomysłowością bydgoszczan i bydgoszczanek. A inwestycja nadal trwa i przed nami realizacja kolejnych
założeń programowych, bo przecież Młyny widzę ogromne…
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3. POCZĄTKI FUNKCJONOWANIA BUDYNKU

Pierwsze oficjalne wejście
pracowników do Młynów

Przez prawie �,� roku Zespół Młynów Rothera pracował w coworkingu Starówka Office przy ul.
Długiej. Do Młynów wchodziliśmy jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w kasku, kamizelce i pod
opieką pracownika budowy. Wreszcie, �� kwietnia ���� roku, po raz pierwszy oficjalnie weszliśmy do
miejsca, wokół którego toczyło się nasze zawodowe życie. Początki były pełne zachwytu, ale też
niespodzianek – nauczenie poruszania się po budynku wymagało czasu. W końcu Młyny to ponad ��
tys. m� powierzchni, wiele pomieszczeń, które na pierwszy rzut oka wydają się identyczne. Zadania
nie ułatwiały różnice poziomów, które powodują, że np. z � piętra Spichrza Mącznego wychodzi się na
� piętro Młyna... Nic dziwnego, że na pierwszy briefing prasowy, podczas którego oprowadzaliśmy
dziennikarzy, narysowaliśmy sobie mapkę.
�� kwietnia to nowy początek w historii budynku – moment, w którym pracownicy Wykonawcy, firmy
BUDIMEX SA, ustąpili miejsca pracownikom Parku Kultury.
– Świętujemy powiększenie się przestrzeni publicznej na Wyspie Młyńskiej; dla nas, dla instytucji, to tak
naprawdę rozpoczęcie pracy. Budynek jest do podziwiania, ale ma także być wypełniony ludźmi, ma
tętnić życiem – to jest nasze zadanie – Dyrektor Sławomir Czarnecki podczas briefingu prasowego ��
kwietnia.

fot. R. Sawicki

Briefing prasowy podsumowujący pierwszy etap inwestycji
Taras miesiąc przed otwarciem

– Ciężko mi jest opisać, jak tu jest pięknie. [...] Kończy się pewien etap, chciałbym podziękować
kierownikowi projektu i firmie Budimex za doskonałą współpracę, za podjęcie się tego wyzwania. Teraz
oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, ja bardzo mocno również, ponieważ mam bardzo emocjonalny,
osobisty stosunek do tego obiektu, za pana Dyrektora, bo ten kolejny etap to jest oczywiście wypełnienie
treścią – prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski podczas briefingu prasowego �� kwietnia.
– Możliwość rewitalizacji zabytkowych Młynów Rothera niewątpliwie była dla nas zaszczytem, choć od
samego początku ten obiekt był nietypowy, każdego dnia napotykaliśmy trudy podczas realizacji.
Te efekty, które bydgoszczanie będą mogli tu poznawać – są tych trudów warte – Wojciech Kosycarz,
kierownik projektu, BUDIMEX SA, podczas briefingu prasowego �� kwietnia.

Briefing prasowy podsumowujący �. Etap inwestycji
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4. SEZON LETNI NA TARASIE
W majówkę nastał długo wyczekiwany moment – sprzed Młynów zniknęło ogrodzenie, a rekreacyjną
funkcję Wyspy Młyńskiej dopełnił taras z fontanną. Szybko stał się miejscem relaksu i spotkań różnych
grup o różnych porach. Same Młyny również zbliżyły się do mieszkańców – odtąd wielu z nich zaglądało do środka przez szyby okien i drzwi.
Wkrótce taras dopełniła wypożyczalnia leżaków sfinansowanych z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ciesząca się już powodzeniem, m.in. w Kopenhadze, Mediolanie i Gdyni, wystawa
Izabeli Bołoz „Iloczyny”. W wersji bydgoskiej została ona uzupełniona o tablice z podstawowymi
informacjami o historii i przyszłych funkcjach budynku.
Instalację zaprojektowaliśmy wraz z zespołem studia z myślą o mieszkańcach miasta. Ważna była dla
nas jej wielofunkcyjność. Dorośli mogą zapoznać się z historią Młynów i planami związanymi z ich
modernizacją. Kolorowe, przestrzenne elementy zapraszają dzieci do zabawy, zjeżdżania, przechodzenia przez „tunele”, wspinania się. Instalacja ma służyć wszystkim – starszym i młodszym – do chwili
odpoczynku czy zabawy w pięknej scenerii Młynów. Staraliśmy się dopasować instalację do otoczenia
– stanowi przyjazny element w przestrzeni, harmonizując z otoczeniem jeżeli chodzi o formę i kolorystykę
– mówi projektantka Izabela Bołoz.

Taras okazał się także doskonałą sceną i widownią, co pokazało m.in. wydarzenie „Bydgoszcz czyta” – z kamiennych
i drewnianych schodków spontanicznie powstał amfiteatr. Takie chwile uczą nas, że pomysłowość użytkowników
często przekracza wyobrażenia projektantów i gospodarzy obiektu i warto wyciągać z tego wnioski.
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Tętniący życiem taras oglądaliśmy codziennie z okien naszych biur. Obserwowaliśmy, jak zachowują
się użytkownicy, gdzie najchętniej siadają, jakimi drogami się przemieszczają. Postanowiliśmy
utrwalić to przy pomocy techniki time-lapse. Na punkcie widokowym zainstalowane zostały aparaty
wykonujące przez � miesiące poklatkowy film. To nie tylko miła pamiątka, ale przede wszystkim
cenne źródło wiedzy dla projektantów, którzy będą w przyszłości projektować małą architekturę
tarasu.
Wyjątkowy dla nas okazał się � września. Spontanicznie staliśmy się miejscem nieoficjalnych obchodów
rozpoczęcia roku szkolnego. Grupy młodzieży zajęły praktycznie całą dostępną przestrzeń tarasu! Był
szampan bezalkoholowy, gry w karty, muzyka... Ten dzień uświadomił nam, jak duże grono naszych
odbiorców już teraz stanowią młodzi ludzie. Nie tylko konkretna oferta programowa, jak warsztaty czy
zwiedzanie wystaw, jest interakcją z publicznością. Dla niektórych ważne jest po prostu danie przyjaznej
przestrzeni do własnej aktywności – wspomina Specjalistka ds. komunikacji Anna Triebwasser.
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5. ZWIEDZANIE MŁYNÓW

Z uwagi na duże zainteresowanie zwiedzaniem obiektu, wprowadziliśmy możliwość zwiedzania
Młynów z przewodnikiem w grupach zorganizowanych. Wśród zwiedzających przeważały grupy
uczniów oraz seniorów. Z oferty skorzystały ��� osoby.

Z inicjatywy Miasta Bydgoszczy Biuro Turystyki i Szkoleń Visite zorganizowało w Młynach wakacyjne
zwiedzanie z przewodnikiem. Była to pierwsza okazja do zobaczenia na żywo wyremontowanych
wnętrz. Nieliczni mieli jeszcze szansę zobaczyć w stanie „deweloperskim” Spichrz Zbożowy, który
jako pierwszy został ponownie zamknięty ze względu na prace wykończeniowe i wyposażanie
wnętrz. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale także
odwiedzających Bydgoszcz turystów. Podczas wycieczki przewodnicy opowiadali nie tylko o historii
tego miejsca, ale także o planach instytucji na przyszłość. Zaobserwowaliśmy, że wiele osób stało się
dzięki temu naszymi internetowymi ambasadorami, dzieląc się zdobytą wiedzą na swoich profilach,
a także w komentarzach.
Na pamiątkę goście otrzymali gadżety – widokówki i słoiki z ekologiczną mąką z lokalnego młyna wraz
z przepisem na domowy zakwas potrzebny do samodzielnego wypieku chleba. Pomysł spotkał się
z takim entuzjazmem, że postanowiliśmy go kontynuować – do dziś obdarowujemy mąką naszych gości.

����
osób

Największym wyzwaniem okazało się �-dniowe zwiedzanie całego zespołu pracowników IKEA
Bydgoszcz, w którym wzięło udział ponad ��� osób. W ramach współpracy IKEA przekazała Młynom
meble i dodatki pozwalające wyposażyć nasze tymczasowe biura.
wzięło udział w wakacyjnych
wycieczkach z przewodnikiem.
Mieszkańcy Bydgoszczy stanowili
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��%

Oprócz wycieczek gościliśmy również w Młynach z wizytą przedstawicieli władz samorządowych
i centralnych, czy zespoły bydgoskich instytucji kultury.
Odwiedzili nas m.in.: podkomisja sejmowa ds. środków pochodzących z Unii Europejskiej, Konwent
Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unia Metropolii Polskich, Komisja
Dialogu Obywatelskiego, przedstawiciele samorządu z woj. warmińsko-mazurskiego, komisje Rady
Miasta Bydgoszczy: Rozwoju i Przedsiębiorczości, Kultury, Polityki Przestrzennej, Zdrowia; Opera
Nova, Muzeum Okręgowe, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Galeria Miejska bwa, Muzeum Wojsk
Lądowych, Muzeum Fotografii, Teatr Kameralny, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.

��

6. PIERWSZE WYDARZENIA

�.���� | wizyta społeczności Igers Bydgoszcz
W Bydgoszczy prężnie działa społeczność Igersów,
czyli twórców dzielących się swoimi fotografiami
na Instagramie. Mieliśmy przyjemność zorganizować dla nich spacer fotograficzny połączony
ze zwiedzaniem Młynów. Zajrzeliśmy we wszystkie zakamarki – pod okiem pracowników nawet
do piwnic. Efekty zobaczyć można pod hashtagiem:

W ���� roku gromadziliśmy wyposażenie Młynów od zera. Wielu kreatywnych bydgoszczan
dostrzegło w tym atut i wykorzystało nasze imponujące, choć puste, przestrzenie do organizacji
wydarzeń. Wypożyczanie potrzebnych sprzętów pozwoliło nam przy okazji zaobserwować
relacje użytkowników z przestrzenią i sprawdzić różne rozwiązania, które w ���� roku będą dla
nas przydatne przy projektowaniu docelowych przestrzeni. Industrialny klimat zainspirował też
wielu twórców do realizacji u nas sesji i nagrań.

#instameet_młyny

Choć z początku nie planowaliśmy takiej skali, w ���� roku w Młynach odbyły się �� wydarzenia!

�.���� | nagrania klipów Pawbeats ft. Roxie i Pawbeats ft. Sarsa
�.���� | pokaz filmowy
w ramach Festiwalu Przeźrocza

Pochodzący z Bydgoszczy producent muzyczny, kompozytor i aranżer Marcin Pawłowski – Pawbeats
zrealizował w Młynach � teledyski do utworów z albumu „Nocna”. W „Przyjdź po mnie” wystąpiła
z zespołem Pawbeats Orchestra Roksana Węgiel, a w „Pod śniegiem” – Sarsa. Co ciekawe, oba utwory
zostały nagrane metodą „na setkę”, czyli przy udziale całego zespołu jednocześnie, bez montażu
pojedynczych ścieżek dźwiękowych. Nagrania można obejrzeć i posłuchać w serwisieYouTube.

Pokaz ECO ENERGY FLOW, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Koloroffon, to nasz debiut
w roli kina plenerowego. Zobaczyliśmy � filmy
i spotkaliśmy się z reżyserką jednego z nich
– Cecylią Malik.

fot. D. Król
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�.���� | Mózg festival

�.���� | Warsztaty chlebowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

XVII edycja międzynarodowego festiwalu muzyki współczesnej i sztuk wizualnych odbyła się pod
hasłem „Sztuka jako droga do porozumienia”. Do współpracy zaprosiła nas fundacja Mózg Foundation.
W Młynach gościliśmy m.in. autorkę warszawskiej palmy – Joannę Rajkowską i Elżbietę Jabłońską,
której instalacja dźwiękowo-wizualna „Znikając” została z nami po festiwalu jeszcze przez � tygodnie.
Fakt, że przestrzenie w Młynach nie są jeszcze zagospodarowane pozostawił publiczności dużą
dowolność w sposobie odbioru. Po raz pierwszy mieliśmy okazję zaobserwować, jak nasze wnętrza
prezentują się po zmroku, w klimatycznym oświetleniu.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa postanowiliśmy sięgnąć do korzeni Młynów i przyjrzeć się
tradycyjnemu wypiekaniu chleba teoretycznie i praktycznie. Zaprosiliśmy Annę Kornelię Jędrzejewską
z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, która opowiedziała nam o tradycjach piekarniczych w regionie i poczęstowała tradycyjnym chlebem z ziemniakami.Chlebowe warsztaty
poprowadziła psychodietetyk Justyna Żychlińska.

fot. J. Karczewska
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�.���� | Vintage Photo Festival

�.���� | Wystawa Niech żyje Pippi!

Siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej zgromadziła
w Młynach dużą publiczność. Tu odbyło się uroczyste otwarcie połączone z wernisażami czterech
wystaw. Swoje prace zaprezentowali Sandro Miller, Maciej Markowicz, Chris Niedenthal oraz laureaci
konkursu Vintage Grand Prix. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Fotografistka.

Fundacja Kamienica �� zaprosiła do Młynów rudowłosą bohaterkę kultowych książek na spotkanie
z najmłodszymi. Wystawa poświęcona postaci Pippi Pończoszanki z okazji jej �� urodzin została
przygotowana przez Astrid Lindgren Company, Instytut Szwedzki i Ambasadę Szwecji w Polsce.
Na otwarciu na dzieci czekało całe mnóstwo atrakcji: joga śmiechu, koncert gordonowski, warsztaty
plastyczne i gry na bębnach afrykańskich.

fot. J. Karczewska
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�.���� | Start dwubalonowej misji stratosferycznej
Podczas �� Zjazdu Fizyków Polskich z tarasu Młynów wystartowała balonowa misja stratosferyczna.
Na „pokładzie” zabrała ze sobą m.in. ziarna zbóż, które wysiejemy, by sprawdzić, czy podniebna
podróż miała na nie jakiś wpływ. Dzięki nowoczesnym technologiom ��� lat po pierwszej obserwacji
stratosfery możemy zobaczyć podróż balonów przez chmury nagraną kamerą ��� st. Do projektu
zaprosił nas Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

��
Fot. F. Kowalkowski
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��.���� | Joga w Młynach

��.���� | Wystawa Bydgoski Marzec ‘�� w obiektywie Chrisa Niedenthala - oprowadzanie

Stan Harmonii, organizator znanego bydgoszczanom cyklu spotkań „Joga na trawie”, na zimowe miesiące przeniósł darmowe zajęcia
do Młynów. Uczestnicy poznawali co tydzień
nowe rodzaje ćwiczeń pod okiem doświadczonych instruktorów.

Chris Niedenthal pracując dla „Newsweeka”,
jeździł po całej Polsce za Lechem Wałęsą i uwieczniał najważniejsze momenty „karnawału
Solidarności”. Fotograf przyznał, że podczas
trudnych wydarzeń sprawy bydgoskiej zwaną
prowokacją bydgoską, zobaczył jak wspaniale
działa na ludziWałęsa, jak potrafi ostudzić emocje
rozgoryczonych i rozwścieczonych związkowców.
To w Bydgoszczy przemówił z balkonu do mało,
na początku, przychylnego mu tłumu, kiedy
w każdej chwili wszystko mogło z nową siłą wybuchnąć. Na wystawie pokazane są pierwszy zdjęcia
z tego okresu, które kuratorka wystawy, prezes
Fundacji Fotografistka Katarzyna Gębarowska,
wydobyła z archiwum fotografa. Ekspozycja
została zaprezentowana w Młynach w ramach
Vintage Photo Festivalu.

fot. A. Mendel

��.���� | Warsztaty gry na djembe i afrodance
Bydgoscy bębniarze z grupy Djembe Warrior
zorganizowali w Młynach otwarte warsztaty
muzyki zachodnioafrykańskiej. Lekcję gry na
bębnach poprowadził Piotr Schutta, a warsztaty z tańca afrykańskiego – Hanna MookiSaluga.

��
fot. P. Chenc

fot. A. Ostaniewicz

��.���� | Rękoczyny - targi rzeczy wyjątkowych

��.���� | Wystawa Ikony Zwycięstwa #�

�� edycja kultowych bydgoskich targów organizowanych przez Otwartą Pracownię Sitodruku
przyciągnęła do Młynów Rothera miłośników lokalnego rzemiosła. Podczas dwóch odsłon zaprezentowało się ponad �� wystawców.

Ekspozycja, zaprezentowana z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, to upamiętnienie
�� rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na wystawie znalazły się obrazy Ryszarda Waśki oraz
fotografie Erazma Ciołka, Marka Janickiego, Janusza Kobylińskiego, Jerzego Kośnika, Chrisa Niedenthala, Stanisława Markowskiego i Krzysztofa Raczkowiaka. Jak zaznaczył pomysłodawca „Ikon Zwycięstwa” Józef Żuk Piwkowski: ważnym źródłem inspiracji projektu był czas intensywnych przemian lat ��.
w Europie Środkowej i powstanie „Solidarności”, ale temat jest szerszy i uniwersalny, nawiązuje też do
innych ważnych wydarzeń historycznych. Dotyka jak najbardziej aktualnych problemów XXI wieku, takich
jak: prawda, pamięć, odpowiedzialność, odwaga, przyzwoitość, tolerancja, tradycja…

fot. D. Gackowski

A poza tym...
Trzy spotkania o życiu w mieście z cyklu Impulsy; dwa webinary o zbieraniu wspomnień z ekspertkami
z Centrum Archiwistyki Społecznej; wykład Marka Pisarskiego w ramach Tygodnia Mózgu; Koncert
orkiestry pod dyrekcją Marka Czekały i wokalistów TRE VOCI; Święto Wolnych Książek; nagranie
występu zespołu DMT z Pałacu Młodzieży; Ekogala; Nagranie klipu WOLF GANG Crew – U�E Studio;
teledysk Krisa Forbota „Nowy Ląd”; Ekoplener, Mózg on Screen; koncert „W rytmie Chopina”,
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; Debaty Horyzonty Edukacji; debata inauguracyjna
Bydgoskiego Festiwalu Nauki; Taneczne akcje – naprawiamy relacje; Warsztaty Zmapuj siebie
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; Wystawa fotografii „Rytmy Natury”; Spotkanie
grupy Extinction Rebellion; „Koncert Nowowiejski w wielu wymiarach” itd.

��
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7. ZACZYN - MIEJSCE SPOTKAŃ

Moje wrażenia z dnia otwarcia? Myślę, że stara dusza otrzymała nową oprawę. Uśmiech odwiedzających, którzy niejednokrotnie po wielu latach mogli wejść w końcu do środka, pospacerować
w miejscu, które widziało wiele wydarzeń historycznych dla miasta – bezcenny!
– Bartek Wierzchucki, koordynator Zaczynu.

Kiedy po sezonie letnim aura przestała dopisywać, a Wyspa Młyńska się wyludniła, poczuliśmy jakąś
pustkę, niezaspokojoną potrzebę miejsca, w którym można po prostu spędzić czas. Jednocześnie
czas wakacji, kiedy zorganizowane przez Miasto Bydgoszcz wycieczki z przewodnikiem cieszyły się
ogromną popularnością, pokazał nam, że bydgoszczanie i goście są żywo zainteresowani Młynami
i wciąż nie brakuje osób, które chciałyby zajrzeć do środka. Zdecydowaliśmy się w tymczasowej
formule otworzyć parter Młyna już teraz, prowadząc jednocześnie prace w Spichrzu Zbożowym,
który zacznie działać w drugiej połowie ���� roku.

Nasi odwiedzający mają ogromny sentyment do tego miejsca, wielu pamięta je z dzieciństwa.
Jeden pan opowiadał nam, że za młodu, gdy się bawił pod młynami, pracownicy przypadkiem
zrzucili mu worek mąki na głowę. Dziś po latach jest przeszczęśliwy, że obiekt tak świetnie wygląda
i że jest dostępny dla wszystkich – Jakub Jodłowski, Specjalista ds. obsługi.

W Zaczynie działa przede wszystkim punkt informacyjny, gdzie można porozmawiać z naszym
pracownikiem – dowiedzieć się o historii i o przyszłości Młynów, a także poznać kalendarz wydarzeń
na najbliższe dni. To też okazja do spotkania Dyrektora Sławomira Czarneckiego, który regularnie
pełni tam dyżury.
W weekendy można tu rozgrzać się przy ciepłym napoju przyrządzonym w mobilnej kawiarni
prowadzonej przez Parzymy Tutaj. Można poczytać ciekawą prasę, posiedzieć, pouczyć się, spotkać
znajomych, zostawić nam miłą informację na tablicy wypełnionej małymi karteczkami.
Inspiruje nas idea trzeciego miejsca – przestrzeni publicznej pomiędzy domem a pracą, w której
spędzamy wolny czas po swojemu, czujemy się dobrze i bezpiecznie, „ładujemy baterie”.

����
osób

odwiedziło nas �� listopada, w dniu
otwarcia Zaczynu, a od początku
działalności do końca roku...

��

�� ���
osób

��
fot. A. Ostaniewicz
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8. PARTNERSTWA, WSPÓŁPRACE
PROJEKT WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ NA WYSPĘ
W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji UKW i Katedrą Wzornictwa UTP
(obecnie Politechnika Bydgoska) podjęliśmy wspólne działania na rzecz miasta. Studenci UKW, pod
kierunkiem naukowców, przeprowadzili badania dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskiej
Wyspy Młyńskiej. Następnie studenci Wzornictwa PBŚ zaprojektowali różne rozwiązania
odpowiadające na potrzeby wykazane w wynikach badań. Spośród kilkudziesięciu propozycji
wybrano dwie, które zostaną w ���� roku przygotowane do wdrożenia, a następnie ulokowane
w okolicy Młynów. Są to: napis, przy którym będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, będący
jednocześnie torem przeszkód do zabawy dla najmłodszych; oraz nowe ławeczki nawiązujące do
nazwy budynku.

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WYSTAWY WĘZŁY
Węzły to pierwsza planowana wystawa stała – opowieść o rozwoju naszego miasta nierozerwalnie
związanego z rzeką, prezentowana od połowy XIX wieku, czyli czasów, gdy powstały Młyny Rothera,
do współczesności. Zespół kuratorski wytypował do pokazania na niej ok. ��� archiwalnych
materiałów – to efekt wielomiesięcznej współpracy z kwerendzistami. Swoje zbiory udostępniły nam
liczne podmioty, m.in.: Archiwum Państwowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska Agencja Prasowa, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego czy Bydgoska Kronika Filmowa. Wiele materiałów udało się także pozyskać dzięki współpracy z prywatnymi kolekcjonerami i świadkami historii.

fot. M. Paliga

Zespół Młynów wspierają w pracy nad wystawą eksperci: Sebastian Tyrakowski – zastępca dyrektora
Muzeum Emigracji w Gdyni, menedżer kultury, ekonomista oraz Grzegorz Sołtysiak – historyk, wykładowca akademicki, publicysta.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: wszystkiedrogi.mlynyrothera.pl

WSPÓŁPRACA Z BYDGOSKIM PLASTYKIEM

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ SHOPA DESIGN&STRATEGY
Bydgoska firma Shopa Design&Strategy przeprowadziła dla Młynów badania, których celem było
sprawdzenie sposobu korzystania z tarasów i terenu zewnętrznego Młynów oraz przyjrzenie się
organizacji wydarzeń pod kątem komunikacji i obsługi klienta. Zastosowano różne metody – m.in.
obserwacje, ankietę internetową, spotkania z grupami odbiorców, takimi jak seniorzy, młodzież czy
osoby z niepełnosprawnościami.

Zarówno nasz Zespół, jak i sam budynek Młynów, stały się tematem przewodnim dyplomu uczennicy
Państwowego Zespołu Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy Igi Kujawy. Praca, realizowana pod kierownictwem bydgoskiej artystki Violi Kuś, składa się z kilku części, m.in. z: sesji wizerunkowej pracowników Młynów na potrzeby strony internetowej instytucji czy eksperymentalnej sesji architektury
wykonywanej metodą fotografii otworkowej na potrzeby zestawu pocztówek. Wspieramy cały proces
dzieląc się materiałami, udostępniając przestrzeń i... wizerunki pracowników. To dla nas fascynująca
przygoda – obserwowanie procesu artystycznego i dydaktycznego. Mamy nadzieję, że w ���� roku
z dumą podzielimy się efektami współpracy.

Shopa sprawdziła m.in. jak często mieszkańcy wybierają się na Wyspę Młyńską i jak spędzają na niej
czas oraz czego brakuje im w naszej okolicy. Wyznaczono też tzw. heatmaps, czyli miejsca w obrębie
Młynów, które są najbardziej oblegane, przyciągają najwięcej osób. Badacze analizowali też, jakimi
kanałami użytkownicy dowiadują się o organizowanych u nas wydarzeniach. Wnioski zebrane
w raport posłużą nam przy projektowaniu wyposażenia przestrzeni.

��

��
fot. A. Materek

9. ROZWÓJ
��

Wizyt studyjnych

Twierdza Toruń, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Multicentrum w Olsztynie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Cosmos
w Warszawie, Centrum Praskie Koneser, Muzeum Polskiej Wódki, FINA
(Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie), Nowohucki
Ośrodek Kultury w Krakowie, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie,
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centrum Szyfrów Enigma
w Poznaniu, Instytut Kultury Miejskiej – Otwarty IKM w Gdańsku, Europejskie
Centrum Solidarności – Solidarność Codziennie w Gdańsku, NOMUS Nowego
Muzeum Sztuki w Gdańsku, Ostrawa, Bruksela, Gandawa.

Otwarcie NOMUSA było dla nas nie tylko spotkaniem ze sztuką współczesną, środowiskiem artystycznym i odbiorcami, ale przede wszystkim cennym doświadczeniem w kontekście zbliżającego się otwarcia Młynów. Poza uczestnictwem w oprowadzaniu po wystawach, performensach, debacie, koncercie
i śniadaniu sąsiedzkim, przyglądaliśmy się też innym aspektom otwarcia, od komunikacji i promocji
wydarzenia, po jego organizację i przebieg. Był to dla nas intensywny, inspirujący, ale też pouczający
weekend – Aleksandra Lewandowska, Specjalistka ds. marketingu.

��

Konferencji,
seminariów,
debat

Miastoczułość: porozmawiajmy o mieście, Konferencja Edukacyjny szczyt klimatyczny – Edukacja Muzealna, Konferencja Pradawne ziarno, Debata Polskie DNA,
Międzynarodowa konferencja EDUKACJA W AKCJI, Wyobraź sobie miasto, Debata
Nowa dzikość – czwarta przyroda w miastach, Infosesja dotycząca naborów
w komponencie Kultura – Kreatywna Europa, V spotkanie online liderek i liderów
edukacji muzealnej, Marketing w kulturze 2021, Projekty współpracy europejskiej
– Kreatywna Europa, Ogólnopolska Giełda Projektów, Narodowe Centrum Kultury,
IV Kongres Archiwistów Społecznych, XI edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
Konferencja online Miasto i Kultura, Konferencja online pt. Czy używanie młotka
i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? Znaczenie rozwijania zdolności
manualnych u uczniów szkoły podstawowej, XIV spotkanie Forum Dziedzictwa
Sztuki Inżynieryjnej, Archives and Human Rights: Truth-Telling Memory and
Institutional Records, NUI Galway Library, Zabytki dla wszystkich. Dostępność
obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, Seminarium
Odbiorcy Instytucji Kultury: Herstorie, Konferencja Miasta Przyszłości, Debata
Horyzonty Edukacji, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Architektura
Miast, Konferencja Miasto i Kultura: REGENERACJA, Gdańsk 2080. Kongres
Futurologiczny Narracje#12, Lifting The Lid: International Festival of Death and
Dying, Konferencja Interakcja-Integracja.
Interakcja-Integracja to moim zdaniem jedna
z najciekawszych konferencji w Polsce, dająca
możliwość wymiany doświadczeń w zacnym
gronie. To także czas generowania pomysłów
i radość ze spotkania z ludźmi, którzy mają
podobne spojrzenie na świat. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej tworzenia wystaw interaktywnych było zderzeniem dwóch światów (przedstawicieli instytucji kultury i wykonawców) i różnych
punktów widzenia – dobry czas i nowe wnioski,
które na pewno przydadzą się w pracy w Młynach.
Było inspirująco i kreatywnie – Sylwia Mularczyk,
Główna specjalistka ds. programowych.

fot. A. Steifer

Wyjazd studyjny do czeskiej Ostrawy był bardzo pouczający. Odwiedziliśmy miasto, które w szybkim
tempie zmieniło swój charakter z miasta przemysłowego na miasto przyjazne turystom, studentom,
obcokrajowcom, ale przede wszystkim dążące do tego, by być przyjazne mieszkańcom, o czym opowiedzieli nam urzędnicy podczas spotkania w Ratuszu. Gdybyśmy zmienili nasze myślenie w niektórych
obszarach i nastawili na działanie, to wiele z stosowanych tam rozwiązań moglibyśmy z sukcesem
przenieść na nasz lokalny grunt.
Ponadto duże wrażenie wywarł na mnie obszar przemysłowy Dolne Vitkowice, gdzie mieliśmy okazję
zwiedzać niezwykłe budynki nieczynnego kompleksu służącego niegdyś do wydobycia węgla, produkcji
koksu i surówki, który w dużej mierze został utrwalony w takim stanie, jakby wczoraj zakończono tam
prace i przyciąga liczne grupy zwiedzających – Patrycja Jankowska, Specjalistka ds. programowych.

��
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Szkoleń,
warsztatów,
webinarów

Warsztat: Przy kawie o scenariuszach przyszłości, Creative Europe Desk Polska
spotkanie informacyjne Program mobilności artystów i profesjonalistów: i-Portunus,
Szkolenie NCK Koordynator dostępności: obowiązki i zadania, Webinarium EPALE:
ABC diagnozy potrzeb społeczności lokalnych, Eurocities – spotkanie grupy
roboczej, Creative Europe Desk Polska, Nowy Europejski Bauhaus jako inspiracja dla
kreatywności, Archiwistyka jako troska? Opieka nad domowymi archiwami artystek
i artystów, Fundacja Arton, Curating in the times of climate and ecological crisis, The
Comuseum Workshops, Czwarta przyroda. Potencjał krajobrazu ruderalnego
w mieście, Warsztaty NCK – projekty międzynarodowe dla zaawansowanych,
Warsztaty Małopolskiego Instytutu Kultury – pisanie tekstów interpretacyjnych.
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10. PRZEGLĄD SOCIAL MEDIÓW

11. DZIENNIKARZE O NAS
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12. NASZ ZESPÓŁ
��

osoby liczył Zespół Młynów pod koniec roku. To ponad dwukrotnie więcej, niż w ����.

SŁAWOMIR CZARNECKI

MONIKA FIFIELSKA

Dyrektor

Główna księgowa

Wprowadza w życie misję Parku Kultury,
wyznacza kierunki, dba o zespół. Menedżer
kultury, filozof. Pracował w Instytucie Kultury
Miejskiej w Gdańsku, Teatrze Wybrzeże, Teatrze
Polskim w Bydgoszczy. Współautor raportów
badawczych na temat poszerzenia pola kultury,
autor książki „Nowa widownia. O promocji
w kulturze”. Pochodzi z rodziny szyperskiej.

W Parku Kultury zajmuje się finansami
i sprawami kadrowymi. Absolwentka Wydziału
Ekonomii i Zarządzania na Politechnice
Koszalińskiej. Od 2012 roku związana z kulturą
miejską. Prywatnie miłośniczka Borów
Tucholskich, smacznej kuchni i zdrowego stylu
życia. Lubi wędkowanie, długie spacery i jazdę
rowerem. Interesuje się architekturą ogrodową.

DZIAŁ PROGRAMOWY
KAMILA BURCHART

DAGMARA GORTYCH

Specjalistka ds. programowych

Główna specjalistka ds. programowych

Od blisko dekady związana z historią mówioną,
w poszukiwaniu opowieści przewędrowała od
Szanghaju i Tel-Awiwu po Miedzyń i Łęgnowo.
W Młynach Rothera opiekuje się projektem
"Wywiad-rzeka. Archiwum bydgoskich historii"
i przybliża gościom przeszłość miejsca.
Studiowała historię i literaturę w Krakowie,
Wiedniu, Tartu i "End of Life Studies"
w Burlington, VT. Jej sercu bliskie są bałtyckie
pogranicza, Jidyszkajt i projekty integracji
międzykulturowej. Bardzo kocha kotki.

W Młynach projektuje działania partycypacyjne,
wzmacniające tożsamość. Absolwentka
Wydziału Pedagogicznego UKSW, Zarządzania
Innowacją w SCHOOL OF FORM oraz
Komunikacji w organizacji opartej na empatii na
SWPS. Współpracowała z Pracownią badań
i innowacji społecznych „Stocznia”,
Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.
Prywatnie pasjonatka krajobrazu leśnego,
szlaków rowerowych i minimalizmu.

MARTA GRZĄDZIELA

PATRYCJA JANKOWSKA

Specjalistka ds. współpracy

Specjalistka ds. programowych

W Młynach zajmuje się współpracą oraz
koordynacją wydarzeń. Absolwentka Animacji
społeczno-kulturowej oraz Zarządzania
projektami kulturowymi na UKW w Bydgoszczy.
Zawodowo od kilku lat związana z branżą
kulturalno-eventową. Prywatnie mól książkowy,
miłośniczka rockowych brzmień i piosenki
literackiej oraz dobrej kuchni.

W zespole programowym stara się dowiedzieć
wszystkiego o lokalnym dziedzictwie
kulturowym. Współtworzy wystawy w Młynach
Rothera. Absolwentka Socjologii oraz
Zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony
zabytków na UKW w Bydgoszczy. Prywatnie
miłośniczka zwierząt, Półwyspu Helskiego, jezior
i odkrywczych mikrowycieczek.

��

JAKUB JODŁOWSKI

SYLWIA MULARCZYK

Specjalista ds. obsługi

Główna specjalistka ds. programowych

Dba o dobre samopoczucie Gości Zaczynu oraz
Młynów Rothera. Z uśmiechem i pasją
odpowiada na wszystkie pytania, pragnie by
nasze wnętrza emanowały dobrą energią.
Absolwent administracji publicznej,
bydgoszczanin od urodzenia, miłośnik
miejskiego życia i dobrej muzyki. W wolnym
czasie powiększa swoją kolekcję nagrań.
Interesuje się sztuką, architekturą, a także
rozwojem i historią rodzinnego miasta.

Zajmuje się tworzeniem koncepcji ekspozycji
i przestrzeni edukacyjnych. Projektant,
storyteller, autor programów funkcjonalno
-użytkowych i koncepcji wystaw interaktywnych
dla muzeów i centrów nauki. Pomysłodawca
i twórca Energetycznego Centrum Nauki
i Ogrodu Doświadczeń w Kieleckim Parku
Technologicznym. Absolwentka Zarządzania
projektami na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Filologii
polskiej na Wydziale Humanistycznym UJK
w Kielcach. Prywatnie podróżniczka, miłośnik
zwierząt, typografii i starych mechanizmów.

ANNA STEMPSKA
Główna specjalistka ds. programowych
W Młynach zajmuje się tworzeniem oferty
programowej oraz koordynacją większych
wydarzeń. Absolwentka UMK w Toruniu. Przez
wiele lat związana z Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, popularyzacją nauki oraz
koordynacją wolontariatu akcyjnego. Prywatnie
miłośniczka Hiszpanii, Zalewu Koronowskiego
oraz aktywnego spędzania czasu nad wodą.

DZIAŁ KOMUNIKACJI
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

ANNA TRIEBWASSER

Główna specjalistka ds. marketingu

Specjalistka ds. komunikacji

W Młynach odpowiedzialna za działania
marketingowe. Absolwentka Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz
wydziału socjologii na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Pracowała w dużych
korporacjach, firmach prywatnych oraz
prowadziła własną działalność. Prywatnie
pasjonatka krawiectwa oraz działań DIY.
Od ponad dekady praktykuje yogę według
metody B.K.S. Iyengar’a.

Dba o wizerunek instytucji, prowadzi stronę
internetową i media społecznościowe,
kontaktuje się z mediami, wspiera graficznie.
Absolwentka Wzornictwa na ASP w Gdańsku,
studentka studiów podyplomowych "Miasta
i metropolie. Studia miejskie" na ASP
w Warszawie. Współpracowała m. in. z Muzeum
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego
i Odyseją Umysłu. Prywatnie przewodniczka po
Bydgoszczy, turystka miejska i górska,
początkujący wspinacz, miłośniczka polskiego
dizajnu.
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RAFAŁ SKARWECKI

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Specjalista ds. technicznych

AGNIESZKA KLAWITTER

KATARZYNA LATOS

Specjalistka ds. księgowości

Specjalistka ds. księgowości

Zajmuje się sprawami księgowymi.
Absolwentka kierunku Rachunkowość i Finanse
oraz Controllingu w Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy. Od 21 lat związana
z księgowością. Prywatnie wielbicielka
wszelakich podroży, w szczególności
motocyklowych oraz wędrówek po szlakach
górskich. W chwilach wolnych po pracy
aktywnie spędza czas na rowerze oraz
spacerach z psem.

Zajmuje się sprawami księgowymi.
Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość
w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
Prywatnie wielbicielka przyrody, jazdy rowerem
oraz spływów kajakowych.

KAROLINA MICHALSKA
Specjalistka ds. kadr i płac
W Parku Kultury zajmuję się sprawami
kadrowymi. Absolwentka kierunku finansowoprawnego w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu. Od samego początku swojej drogi
zawodowej związana z branżą HR. Prywatnie
początkująca Joginka.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
AGATA DOBROWOLSKA

ALICJA KAWCZYŃSKA

Specjalistka ds. administracyjnych

Specjalistka ds. administracyjnych

Realizuje zadania organizacyjne
i administracyjne. Absolwentka pedagogiki
i administracji z ponad 10-letnim stażem pracy
organizacyjnej w administracji publicznej.
Prywatnie bydgoszczanka od urodzenia, lokalna
patriotka, miłośniczka Skandynawii, pasjonatka
gotowania i kibic sportowy bydgoskich drużyn.

Zajmuje się sprawami administracyjnymi.
Z wykształcenia ekonomistka, lubiąca czytać
i aktywnie spędzać czas na szlakach górskich.
Miłośniczka tańca.

MARIUSZ PRZETAKIEWICZ
Specjalista ds. technicznych

DARIUSZ KAWECKI

W Młynach odpowiada za dbanie i nadzór nad
prawidłowym funkcjonowaniem
i użytkowaniem urządzeń i budynków oraz
naprawy instalacji zewnętrznych, usuwanie
bieżących usterek. Prywatnie miłośnik
zabytkowych i współczesnych motocykli.

Specjalista ds. technicznych
W Parku Kultury odpowiada za sprawność
działania instalacji i urządzeń sanitarnych.
Absolwent Inżynierii Środowiska Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Po doświadczeniach
w projektowaniu i w wykonawstwie przez 13 lat
zajmował się eksploatacją instalacji sanitarnych
w jednej z bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Prywatnie lubi grać w badmintona,
bowling i tenisa stołowego oraz spędzać czas
nad wodą, m.in. wędkując.

W Młynach odpowiada za wszystkie tematy
związane z szeroko pojętą elektrycznością – od
najmniejszej lampki aż do trafostacji. Od 10 lat
związany z branżą eventowo-kulturalną
– oczywiście od strony technicznej,
hobbystycznie majsterkowicz "złota rączka".

SAMODZIELNE STANOWISKA
AGNIESZKA KOŁOSOWSKA

WOJCIECH WATKOWSKI

Koordynatorka biura

Specjalista ds. zamówień publicznych

Odpowiada za prowadzenie sekretariatu,
prawidłowy przepływ informacji i pracę biura.
Absolwentka Turystyki w WSG w Bydgoszczy
oraz studiów podyplomowych na kierunku
Promocja i reklama na UAM w Poznaniu.
Pracowała m.in w Bydgoskim Centrum
Informacji. Prywatnie uwielbia szwendać się
i włóczyć – w szczególności po górach – oraz
porządnie zmęczyć się fizycznie.

W Parku Kultury zajmuje się zamówieniami
publicznymi. Absolwent Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Prywatnie fan
kina z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
polskiej literatury science - fiction oraz dobrej
muzyki od jazzu po heavy metal. Lubi
podróżować po kraju ojczystym fotografując
zabytki oraz pejzaże. Preferowane miejsce
wypoczynku - gdzieś nad jeziorem.

PRZESTRZEŃ OGÓLNODOSTĘPNA ZACZYN
ALICJA PASTERNACKA

BARTOSZ WIERZCHUCKI

Koordynatorka Zaczynu

Koordynator Zaczynu

Dba o przestrzeń, zajmuje się opowiadaniem
gościom o historii i o przyszłych planach
Młynów. Studiowała kulturoznawstwo
Dalekiego Wschodu z j. japońskim.
Zafascynowana kulturą krajów Azji Wschodniej
kontynuuje naukę języków obcych. Prywatnie
miłośniczka książek, historii mody i k-popu.

Dba o przestrzeń, zajmuje się przede wszystkim
wprowadzaniem odwiedzających do przestrzeni
Zaczynu, zdradzając im przy tym nasze idee
oraz przyszłe plany, które stopniowo wcielamy
w życie. Absolwent Zespołu Szkół Chemicznych
o profilu technik Fotografii i Multimediów.
Rodowity bydgoszczanin, który z przyjemnością
zaraża miłością do miasta, którą sam został
zaszczepiony już w podstawówce kiedy zdobył
dwie odznaki TMMB. W wolnym czasie zajmuje
się fotografią, interesuje się także historią
sztuki.

Za współpracę w 2021 roku bardzo dziękujemy: Zuzannie Dziży-Koniczyńskiej, Joannie Hoffmann,
Agacie Józefiak, Annie Maciejewskiej, Danucie Nowakowskiej i Paulinie Stępniak.
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��

13. A OPRÓCZ TEGO...

Przystroiliśmy industrialną choinkę i rozświetliliśmy taras ���-metrowym sznurem lampek.

Kilka razy się przeprowadzaliśmy.

Pracowaliśmy ramię w ramię.

Dopasowaliśmy dziesiątki kluczy do zamków.

Wystąpiliśmy w sesji zdjęciowej.

Szukaliśmy work-life balance.

��
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14. NASZE PLANY NA 2022 ROK
W roku ���� po raz pierwszy otworzyliśmy drzwi Młynów Rothera, symbolicznie i jak najbardziej
dosłownie. Od teraz będziemy je otwierać coraz szerzej. Co nas czeka w ���� roku? Kontynuacja
i rozwój pełnienia funkcji instytucji ramowej, czyli takiej, która daje przestrzeń do prezentacji
i rozwoju inicjatyw. Już teraz wiemy, że będziemy w naszych murach ponownie gościć, między
innymi, Vintage Photo Festival i Mózg Festival. Młyny jako instytucja ramowa zyskają w tym roku
nową przestrzeń w Spichrzu Zbożowym, która stanie się bazą do prowadzenia działań w modelu hubu
kreatywnego. Miejsca integracji i wsparcia dla ludzi kreatywnych. Młyny jako instytucja ramowa
zyskają nowe narzędzia do wzmacniania inicjatyw kulturalnych i społecznych, które ożywiają miasto.
Rozpędu nabiorą nasze działania programowe wokół dziedzictwa, wzmacniania lokalnej wspólnoty.
Otworzymy pierwszą wystawę stałą w Spichrzu Zbożowym – Węzły. Opowiemy na niej o miastotwórczej roli rzeki. Jestem szczególnie dumny z tego, że w przygotowanie tej ekspozycji udało nam
się zaangażować wiele różnych osób i środowisk – prawdziwych pasjonatów miasta.
Bydgoskie Dni Projektowe – to nasze flagowe wydarzenie, którego pierwsza edycja odbędzie się
w tym roku. Łączymy w nim przeszłość – przemysłowe i wzornicze tradycje Bydgoszczy, z teraźniejszością i przyszłością – branżami kreatywnymi i nowymi technologiami. Wierzę, że dzięki BDP
bydgoskie tradycje przemysłowe i wzornicze staną się impulsem do rozwoju miasta i wspierania
branż kreatywnych.
Po raz pierwszy będziemy też świętować na tarasach Młynów Urodziny Rejewskiego. Czujemy się
odpowiedzialni za pamięć o tym wybitnym bydgoszczaninie. Piknik naukowy z okazji jego urodzin
będzie naszą pierwszą, ale nie jedyną inicjatywą inspirowaną dokonaniami Mariana Rejewskiego.
Równolegle z otwarciami i inauguracjami będą toczyły się intensywne przygotowania do kolejnych
otwarć i inauguracji. (W Młynach nie narzekamy na brak pracy). Wystawa stała Młyn-Maszyna
i Centrum Wiedzy o Mózgu – to inicjatywy, dzięki którym w przyszłości w pełni wybrzmi funkcja
Młynów Rothera jako centrum nauki. Tak dopełni się wizja Młynów jako miejsca spotkań, gdzie można
doświadczyć tego, jak kultura i nauka może pomóc w przeżyciu dobrego życia. Zapraszamy do
Młynów i liczymy na częste wizyty, bo będziemy mieli Wam coraz więcej do zaproponowania.
Jesteśmy też otwarci na Wasze opinie i propozycje. Bądźmy w kontakcie.
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fot. B. Wierzchucki
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