
Community-powered Urban Commons / Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni 

Program konferencji 

27-29 października 2016 r., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, budynek Laboratorium, sala            
kolebkowa 

Dzień pierwszy (czwartek, 27 października) Dzień drugi (piątek, 28 października) Dzień trzeci (sobota,  
29 października) 

9:00 
śniadanie na Jazdowie 
prezentacja o Otwartym Jazdowie i krótki spacer  

  

10:30 - 11:00 rejestracja 9:30 - 10:00 rejestracja 9:30 zbiórka 

11:00 rozpoczęcie konferencji – wprowadzenie  9:45 odjazd 

11:30 - 14:30  
Sesja 1: Dobra wspólne w miejskich ekosystemach 

10 min – Otwarty Jazdów 

30 min –  Sektor społecznościowy w Polsce ( Bohdan 
Skrzypczak) 

30 min –  Ruchy miejskie na świecie, czyli polityka czułych 
punktów (Kacper Pobłocki) 

30 min –  Zaangażowanie i współdecydowanie społeczności w 
miejskich dobrach wspólnych na przykładzie Totnes Transition 
Town  (Frances Northrop) 

*** 

5 min przerwa organizacyjna 

45 min - 3 grupy dyskusyjne 

3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - 
notowanie obrazkowe na czarnej tablicy 

pytania i odpowiedzi 

10:00 - 13:00 
Sesja 3: Projektowanie i planowanie miejskich 
ekosystemów 

10 min – Jazdów w tym kontekście (z-ca Burmistrza Dzielnicy 
Śródmieście Paweł Suliga, dzielnicowo-społeczny wniosek do 
planu miejscowego Jazdowa) 

10 min  –  (Michał Krasucki, z-ca Dyrektora Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy) 

30 min –   Holzmarkt - alternatywna wizja planu ( Juval Dieziger / 
Mario Husten, Berlin) 

30 min  –  Puu-Käpylä, Finlandia - ewolucyjna zmiana (Tintti 
Karppinen) 

*** 

5 min przerwa organizacyjna 

45 min - 3 grupy dyskusyjne 

3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - 
notowanie obrazkowe na czarnej tablicy 

9:45 - 13:00 
Wizyty studyjne 

Autokarowa wycieczka po 
wybranych oddolnych 
inicjatywach 
przestrzennych w 
Warszawie. 

ROD (Bartycka) 

Centrum Paca 

Centrum Wielokulturowe 
(opowieść podczas lunchu 
i wizyta po lunchu) 

Uwaga: obowiązują 
zapisy, liczba miejsc 
ograniczona 



pytania i odpowiedzi 

14:30 - 15:30 lunch 13:00 - 14:00 lunch 13:00-14:00 lunch  
w Czerwony Rower 

15:30 - 18:40 
Sesja 2: Wspieranie miejskich ekosystemów 

10 min – Jazdów w tym kontekście 

15 min – Trendy w spółdzielczości (Piotr Laskowski - ISNS UW) 

30 min – Fundusze społeczne, miejscy udziałowcy - przypadek 
Holzmarkt w Berlinie (Juval Dieziger / Mario Husten, Berlin) 

30 min – Cooperativa Integral Catalana - sieć kooperatyw 
(Raquel Benedicto Garau) 

*** 

5 min przerwa organizacyjna 

45 min - 3 grupy dyskusyjne 

3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - 
notowanie obrazkowe na czarnej tablicy 

pytania i odpowiedzi 

14:00 - 17:10 
Sesja 4: Współzarządzanie miejskimi ekosystemami 

10 min – Jazdów w tym kontekście 

15 min – O narzędziach współpracy ze społecznością w 
Warszawie (Krzysztof Mikołajewski, Dyrektor Centrum 
Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa) 

30 min – Bologna Regulations of the Commons - o narzędziach 
współpracy ze społecznością w Bolonii (Pamela Lama, Miasto 
Bolonia) 

30 min – O narzędziach współpracy ze społecznością w stolicy 
Dani (Tina Saaby, architektka Kopenhagi) 

*** 

5 min przerwa organizacyjna 

45 min - 3 grupy dyskusyjne 

3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - 
notowanie obrazkowe na czarnej tablicy 

pytania i odpowiedzi 

 

 20:00 Afterparty – Osiedle Jazdów  

 


