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Kim jesteśmy?

• Katarzyna Piątkowska. Liderka projektu. Historyczka sztuki z 20-letnim doświadczeniem 

w lifestylowym magazynie VIVA!

• Jagoda Gorczycka. Projektantka graficzna, autorka okładki w projekcie. Absolwentka i studentka ASP,  na co 

dzień kształci i uwrażliwia artystycznie dzieci w przedszkolu

• Ula Szczepankowska-Bednarek. Autorka tekstów w projekcie. Uczy studentów Politechniki Warszawskiej 

otwartości na nauki humanistyczne i popularyzuje wśród nich interdyscyplinarne podejście do pracy

• Barbara Kastner. Autorka tekstów, a obecnie już ekspertka w obszarze psich wybiegów. Na co dzień architektka i 

mieszkanka Giżycka

• Robert Chomicki. Autor tekstów, lider pierwszej wersji projektu. Socjolog, administratywista, doświadczony 

działacz III sektora

• Agnieszka Stefaniak-Zubko. Autorka tekstów i „prezenterka” projektu. Specjalistka od komunikacji, PR i 

lokalnego samorządu. Kreuje marki, realizuje kampanie i wspiera wizerunek



Narodziny projektu

zaufaj procesowi



Na zajęciach, w dzień zjazdowy, takie słyszy się rozmowy

Wydawało nam się, że najtrudniejszym etapem był wybór tematu, nad którym 

chcemy pracować. Każdy z nas miał inną wizję

i potrzebę.

Do każdego

z Waszych 

pomysłów, mam już 
stos literatury

Ma być szybko i 

bezboleśnie

Idealny temat, to ten, 

który mi się przyśnił

To musi być 

projekt, który 

zmieni świat

Chcę pisać tylko o 

swoim mieście

To doskonały 

pomysł, ale ktoś już 

napisał o nim pracę 

magisterską



Wady demokracji. Dramat w trzech aktach

Nie przejmując się wyniki, zajęliśmy się tematem, który… przegrał 

w głosowaniu. Najpierw jednak go zmodyfikowaliśmy



Szukając kompromisu i wspólnej płaszczyzny 

do pracy projektowej, znaleźliśmy dwa 

obszary, które łączą całą grupę:

1. ZAINTERESOWANIE MIASTEM

2. POSIADANIE PSA, A NAWET PSÓW



Ślepy zaułek, czyli budowa strony internetowej

Szybko okazało się, że nikt nie ma serca 

do projektu. A jego format (zbiór 

przepisów, faktów, danych, które miały 

być bazą wiedzy dla pracowników 

samorządów, działaczy na rzecz zwierząt i 

miłośników psów) zamiast nas uskrzydlać, 

budził frustrację.

Potrzebowaliśmy przestrzeni, na której 

oprócz suchych faktów mogliśmy podzielić 

się również wiedzą (własną lub ekspertów), 

wrażliwością na tematykę 

i zainteresowaniami.



Eureka

rozwiązanie było 

w zasięgu ręki



Znaleźliśmy w końcu brakujący element

MIASTO PSY

DOŚWIADCZENIE 
DZIENNIKARSKIE

Tak powstał pomysł na projekt 
w formie gazety





„Obywatel pies” w liczbach

11 
rozmówców

5 
autorek 

1 
autor 

8 
psów 

200+ 
stron

28 tekstów 2
znanych 
fotografów, którzy 
wsparli projekt



Dla kogo i o czym jest „Obywatel pies”?

• dla miłośników i przeciwników psów

• dla wnikliwych obserwatorów/badaczy miast i tych, którzy po prostu w nich mieszkają

• dla samorządowców i prozwierzęcych aktywistów

• dla obserwatorów miejskich trendów

• o rosnącej roli psa w życiu człowieka

• o zwiększającej się świadomości w zakresie praw zwierząt

• o miastach, które (nie)uwzględniają w swoim rozwoju potrzeb psów

• o „nowych” problemach dotyczących obecności psów w miejskiej przestrzeni

• o konfliktach z psem w tle lub w roli głównej

• o tym, co psom oferuje współcześnie miasto i człowiek  



Czego się dowiedzieliśmy? Co odkryliśmy?

• wciąż zbyt mało samorządów ma świadomość, że zakaz wstępu psom 

na plaże jest sprzeczny z prawem

• istnieją w Polsce gminy, dla których obowiązek zapobiegania 

bezdomności zwierząt to pole do innowacji 

i skutecznych działań, a nie uciążliwy obowiązek

• psy „salonowe”, które spędzają życie na kolanach człowieka, to wcale 

nie wynalazek współczesności

• być może człowiek udomowił psa dwa razy w dziejach ludzkości

• nie wszyscy behawioryści polecają wybiegi dla psów

• w amerykańskich gospodarstwach domowych mieszka dziś więcej 

psów niż dzieci

• miłość do psów łączy i otwiera serca największych artystów

oraz ekspertów, którzy chętnie dzielą się efektami swoich prac. 



Czego dowiedzieliśmy się o sobie podczas pracy nad 
projektem?

• poznaliśmy sztukę kompromisu w praktyce

• niektórzy odkryli w sobie uśpione kompetencje liderskie

i umiejętność zarządzania projektem

• inni mieli okazję poznać obszary, o istnieniu których dotąd nie wiedzieli (np. 

psie wybiegi, restauracje z psim menu we własnym mieście)

• nauczyliśmy się, że szczególnie te najwspanialsze pomysły trzeba osadzić w 

ramach swoich możliwości i harmonogramu

• doświadczyliśmy, że pierwsze wrażenie może być złudne

• istnieje solidarność w studenckiej społeczności ASP i realna chęć pomocy

• warto rozglądać się wokół siebie i korzystać ze „zbiegów okoliczności”

• co to jest szpigiel, szpalta i dlaczego warto trzymać się deadlin’ów

• bibliografia to rzecz święta.



Co dalej z „Obywatelem psem”?

• od początku zakładaliśmy, że „Obywatel pies” to 

jednorazownik, ale mamy nadzieję, że nasza publikacja 

trafi do właściwych adresatów, wzbudzi refleksje, 

dyskusje, a może nawet zostanie wydana?

• mocno kibicujemy Barbarze, która gruntownie poznała 

temat psich wybiegów i liczymy, że będzie to dla niej 

zawodowa nisza, w której się odnajdzie

• trzymamy też kciuki za Roberta, który już rozpoczął 

proces uświadamiania samorządów 

w kwestii nielegalnych przepisów dotyczących psów i 

plaży.



Dziękujemy!

A tak właśnie prezentuje się nasza duma, 

a czasem także kość niezgody oraz 

łakomy kąsek dla wydawców 


