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wizyta 
w poznańskim Rozbracie



Odkryty przez squattersów latem 
‘94 r. barak po upadłej hurtowni 
przy ul. Pułaskiego w Poznaniu stał 
się domem dla ludzi i inicjatyw 
społeczno-artystycznych. Odwie-
dziłam ośrodek Rozbrat właśnie 
w chwili, kiedy trwają rozmowy 
jego przedstawicieli z władzami 
miasta o ewentualnym wsparciu 
dla ich działań. Marek Piekarski 
(związany z tym miejscem od po-
czątku), który spotkał się ze mną 
na skłocie, miejsce to porównał 
do pirackiego portu wydartego 
miastu.
Pierwsze pytanie jakie mi zadano, 
kiedy oznajmiłam, że zbieram 
informacje o skłocie Rozbrat, to 
− o czym chcę właściwie pisać 
− o skłocie czy Rozbracie. Jak 
większość, utożsamiałam jedno 
z drugim, Rozbrat jest dla mnie 
skłotem. Szybko oświecono mnie, 
że skłot to miejsce – budynki, 
Rozbrat natomiast to struktura or-
ganizacyjna, nie jedyna jaka w tym 
skłocie funkcjonuje. Koegzystują 
tu jednocześnie różne inicjatywy. 
Trzymając się tego podziału moż-
na uznać, że skłot w znaczeniu 
„miejsce” to teren z zabudową za 
czarną bramą przy ulicy Puła-
skiego. Znajdował się tu kiedyś 
opustoszały teren stanowiący 
kompleks magazynowo-przemy-
słowy. Obecnie jest tu budynek 
mieszkalny, warsztat sitodruku, 
sala koncertowa, biblioteka, 
galeria, ciemnia, „rowerownia” 
(mieszkańcy składają i naprawiają 
rowery) oraz magazyn (tu zajmują 
się produkcją gadżetów). 
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Rozbrat jako struktura organizacyjna zwana też Kolek-
tywem Rozbrat opiekuje się tym miejscem 
i łączy różne inicjatywy w całość. „Ludzie napływają 
i odpływają. Przyjeżdżają z pewnymi inicjatywami, 
realizują je u nas. Każdy z tych pomysłów ma swój 
czas, niektóre projekty trwają czasem nawet kilka lat, 
np. inicjatywa ‘Jedzenie Zamiast Bomb’, czy wydawni-
ctwo. Kolektyw Rozbrat spina wszelkie zainicjowane 
działania, dołączają do nas różni ludzie, np. z federacji 
anarchistycznej, związki zawodowe, grupa Samba”. 
Rozbrat stał się bazą dla różnych projektów, które 
łączy jednak wspólny system wartości. W ciągu 15 lat 
funkcjonowania skłotu przewinęło się przez niego 
wielu ludzi i zrealizowano z większym i mniejszym 
powodzeniem wiele pomysłów. „Są to rzeki wpływa-
jące do jednego źródła, gdzie się łączą. Rozbrat to 

środek do osiągania celów, zmieniania rzeczywistości” 
– mówi Marek.
Teren skłotu jest zajmowany nielegalnie, ale squat-
tersi płacą wszystkie rachunki. Marek uważa, że mają 
prawo do użytkowania zajętej przestrzeni jak „Kulczyk 
do Starego Browaru”. W kolektywie brak hierarchii, 
mieszkańcy są anarchistami, więc każda hierarchia by-
łaby wbrew ich założeniom. Wszystkie ważne decyzje 
podejmują wspólnie na zebraniu kolektywu. Na stałe 
mieszka tam 20 osób, które dzielą się codziennymi 
obowiązkami. Część ma normalną, stałą pracę − inni 
to studenci, są też i bezrobotni. „Nie każdy może tu 
zamieszkać, to nie jest przytułek – podkreśla Marek 
– mieszkają tu razem ludzie, którzy się znają, przyjaź-
nią. Jeśli ktoś chce tu zamieszkać, przyjmowany jest 
na okres próbny, aby sprawdzić czy zgra się z innymi 
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we wspólnym funkcjonowaniu. Zanim to się jednak 
stanie, musi się w ogóle zwolnić pokój”. 
Skłot jest miejscem działań artystycznych i społecz-
nych. Budynkiem zaadaptowanym do takiej działal-
ności jest chociażby sala koncertowa. Występowały 
w niej takie zespoły jaki legendarna grupa rockowa 
ze Szkocji Oi Polloi, czy ICTUS z Hiszpanii. „Mamy 
swoich ulubionych wykonawców a nasze działania 
kulturalne są inne niż komercyjne zjawiska. Chcemy 
budować i pokazywać alternatywne sposoby myśle-
nia i działania. Nie mamy sponsorów a organizujemy 
więcej imprez kulturalnych niż niejedna sponsoro-

wana instytucja kultury”. Władze 
miasta dostrzegają inicjatywy 
squattersów, ale są ostrożne 
w ich ocenie: „Rozbrat zagospo-
darowuje pewien wycinek na 
mapie kulturalnej Poznania. Jego 
działalność oceniana jest różnie, 
w zależności od gustów opinii 
publicznej” – mówi zastępca 
prezydenta Poznania, Maciej 
Frankiewicz. 
Priorytetem dla mieszkańców 
skłotu nie jest jednak krzewie-
nie kultury alternatywnej, ale 
sprzeciwianie się niesprawiedli-
wościom społecznym i ekologia. 

Szukają alternatyw. Sprzeciwiają się temu, co dzieje 
się na rynku nieruchomości. „Nie podoba mi się to, iż 
młodzi ludzie muszą brać kredyty na 30 lat, aby kupić 
mieszkanie. Sytuacja na rynku nieruchomości jest tak 
kształtowana, aby była właśnie taka sytuacja, a nie 
inna”. Marek przekonuje, że Rozbrat nie jest uciecz-
ką od rzeczywistości. Mieszkańcy skłotu mają po 
prostu swoje poglądy, inne niż większość i tyle. Czy 
różnorodność nie jest w końcu jedną z ważniejszych  
wartości w naszym zunifi kowanym społeczeństwie?

Tekst: anna SOBCZAK
Zdjęcia: archiwum ROZBRAT
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Wejście do Rozbratu

Obiad suqattersów

Koncert Oi Poloi

Biblioteka anarchistyczna

Jedna z demonstracji

Rozbrat na manifestacji w Berlinie

Eksmisja

Akcja „Jedzenie Zamiast Bomb”




