
PLAN:

14 -> Pecha Kucha - prezentacja gości i ich projektów

1. Przestrzeń - Ludzie – Miasto / Fundacja Instytut Architektury 

2. Akcja Poziomka

3. Projekt Nowa Krupnicza

4. Stowarzyszenie ŁAD

5. Krakowski Alarm Smogowy

6. Przystanek Karmelicka

7. Prawo do Miasta

8. SLOT Fest

9. Po kapitalizmie (Bunkier Sztuki)

15:20 - Przerwa Inspirująca; wymiana kontaktów

15:35 - Gra Budżetowa (Prawo do Miasta) 

17:00 - Przerwa Inspirująca

17:10 - Wypozimuj Kraków (Akcja Poziomka)

17:30 - Stwórz ogród przy Karmelickiej (Przystanek Karmelicka)

18:15 - Zrób sobie "SLOT" (SLOT FEST „O wschodzie”)

WYSTRÓJ: 

Namiot od wewnątrz będzie głównie w barwach błękitnych - dzięki oryginalnym 
materiałom z akcji społecznych Cecylii Malik (skrzydła Modraszka i Warkocze 
Białki). Będą też wisieć maski Akcji Poziomka oraz wyłonione w konkursie 
fotograficznym pt. „Gaj utracony” zdjęcia.

Przed namiotem obejrzeć można będzie wystawę wizualizacji studentów 
Politechniki dotyczących terenu przy ul. Karmelickiej. Uwagę z pewnością 
przyciągną także transparenty z różnych krakowskich protestów. 

Przez cały czas będzie możliwość: 

- przejrzenia planów zagospodarowania przestrzennego spornych terenów: ul. 
Krupniczej, parkingu na Karmelickiej oraz Krasickiego-Orawska, a także poznanie 
propozycji aktywistów co do zmiany tych miejsc

- podpisania petycji w sprawie uratowania Hotelu Cracovia przed wyburzeniem



Dodatkowo przed namiotem stworzona będzie nieformalna przestrzeń 
(europalety, koce), w której będzie możliwość kontynuacji rozpoczętych w 
namiocie tematów. 

INFORMACJE O NIEKTÓRYCH PROJEKTACH

I Przystanek Karmelicka -  „Nie chcemy zabetonowania działki przy ulicy Karmelickiej” 
jest oddolną inicjatywą społeczną mieszkańców Miasta Krakowa i lokalnych organizacji 
pozarządowych. Celem jest, stworzenie przez obywateli Grodu Kraka z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron, takiego planu zagospodarowania spornej działki by 
stała się ona użyteczna publicznie. Ponadto, uczestnicy przedsięwzięcia pragną przekonać 
do swego pomysłu władze Krakowa i tym samym zapobiec sprzedaży tego bezcennego 
obszaru. Inicjatywa została zapoczątkowana w lutym b.r., kiedy to Rada Miasta wydała 
zgodę na sprzedaż pozbawionego planu miejscowego terenu parkingu przy ulicy 
Karmelickiej. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia odbyły się dwa otwarte spotkania, 
podczas których zostały zaprezentowane i poddane dyskusji różne projekty 
zagospodarowania spornej działki. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele nauki, 
władz miasta, architekci, urbaniści i mieszkańcy. Dodatkowo osoby zainteresowane 
przyszłością ulicy Karmelickiej mogły za pośrednictwem portalu Facebook brać udział w 
dyskusji nad społecznym projektem, zgłaszając własne potrzeby i pomysły rozwiązań.

Informacje o 
inicjatywie: https://www.facebook.com/groups/381855971912667/ oraz https://www.faceb
ook.com/groups/karmelicka/

Stwórz ogród przy Karmelickiej  - Uczestnicy warsztatu w pierwszej kolejności będą 
mieli okazję zapoznać się z powstałymi w ramach Inicjatywy projektami 
zagospodarowania działki przy Ulicy Karmelickiej. Następnie korzystając z elementów 
dotychczasowych projektów takich jak: amfiteatr, park sensoryczny, plac do street 
workout’u, otwarta czytelnia, plac zabaw, wybieg dla psów, oraz własnych pomysłów, 
będą mogli przygotować autorski projekt. Stworzone w ten sposób plany, zostaną 
wykorzystane na dalszym etapie powstawania obywatelskiej koncepcji zagospodarowania 
działki przy ulicy Karmelickiej.

II Inicjatywa „Prawo do miasta” – jesteśmy otwartą grupą, skupioną wokół myśli 
przewodniej, że władza w mieście należy do mieszkańców. Domagamy się uspołecznienia 
polityki lokalnej i demokratyzacji procesu decyzyjnego w mieście. Inicjatywa powstała na 
przełomie maja i czerwca 2012 roku, podczas okupacji Rynku Głównego w Krakowie. 
Obecnie angażujemy się w kilka projektów, to między innymi Priorytet Obywatelski w 
dzielnicy I (budżet partycypacyjny) oraz organizacja cyklu Forum Mieszkanek i 
Mieszkańców Krakowa.

Gra budżetowa – weź udział w zabawie i wciel się w jednego z mieszkańców fikcyjnego 
miasta, diagnozuj lokalne problemy, współdecyduj o miejskim budżecie. Do udziału w 
grze nie jest wymagana wiedza z zakresu działania budżetów partycypacyjnych.

III Stowarzyszenie ŁAD tworzą ludzie o różnych zainteresowaniach i zawodach, których 
połączyło  głębokie  upodobanie  do  szeroko  rozumianego  pojęcia  Ładu  w  przestrzeni. 
Pomysł  zrodził  się  z  potrzeby  reakcji  na  otaczającą  rzeczywistość,  która  często  jest 

https://www.facebook.com/groups/381855971912667/
https://www.facebook.com/groups/karmelicka/
https://www.facebook.com/groups/karmelicka/


brzydka,  pstrokata  i  przerysowana.  Stowarzyszenie  za  cel  obrało  sobie  walkę  z 
estetycznym  chaosem  panującym  w  naszym  kraju.  Poprzez  m.in.  akcje  edukacyjne 
członkowie Stowarzyszenia chcą zwrócić uwagę ludzi, którzy wydają się być znieczuleni 
na tego typu krajobraz i pokazać im, że przestrzeń jest wspólnym dobrem: każdy ma na 
nią wpływ, ale też każdy jest za nią odpowiedzialny. 

Z okazji Święta Cyklicznego ŁAD proponuje udział w akcji, która jest początkiem tworzenia 
gry  w  ramach  projektów  Mikromiasta  i  doŁADuj  ŁAD.  Zaprosimy  uczestników  do 
wypełnienia kart graczy, analogicznych jak w grach typu role play czy Monopoly i tym 
samym doładowanie możliwości Stowarzyszenia. Oczywiście, oferujemy coś w zamian i 
będzie to z pewnością bardzo smaczne :)

IV  Krakowski  Alarm  Smogowy -  jesteśmy inicjatywą  społeczna,  która  powstała  w 
grudniu  2012r.  Naszym celem  jest  walka  z  niską  emisją  w  Krakowie,  a  także 
doprowadzenie  stanu  powietrza  w  naszym  mieście  do  poziomów  bezpiecznych  dla 
naszego życia i zdrowia, a także zgodnego z wymogami prawa.

 KAS to inicjatywa kilku rodzin. Zdecydowaliśmy, że nie możemy dłużej czekać i w trosce o 
życie  swoje  i  swoich  dzieci,postanowiliśmy  rozpocząć  akcję  uświadamiającą.  Jest  ona 
skierowana  zarówno  do  mieszkańców,  jak  i  do  władz  samorządowych.  Sytuacja  w 
Krakowie jest dramatyczna, wg. badań epidemiologicznych w Krakowie rocznie umiera 
przedwcześnie 400 - 600 osób. Dzieci w Krakowie rodzą się mniejsze, mają mniejszą wagę 
urodzeniową, niższy iloraz inteligencji, a także trzy razy częściej chorują na astmę, niż ma 
to miejsce w innych miastach.

Nasze działania mają podnieść poziom świadomości o zgubnych skutkach zdrowotnych 
spalania paliw stałych w piecach domowych,  a także sprawić,  że w Krakowie zostaną 
podjęte radykalne zmiany i skuteczne kroki, aby w horyzoncie pięcioletnim powietrze w 
Krakowie było czyste i bezpieczne.

V SLOT to Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, skupiające osoby 
otwarte i aktywne, gotowe dzielić się tym, co mają w sobie i angażować się w działalność 
społeczną, kulturalną czy edukacyjną. 

SLOT zajmuje się między innymi organizacją SLOT Art Festivalu (www.slot.art.pl), który 
obecnie jest największym festiwalem kultury alternatywnej w Polsce. Odbywa się na 
początku wakacji w Lubiążu pod Wrocławiem, przyciągając około 6 tysięcy osób z wielu 
krajów Europy. SLOT to również inicjatywy lokalne, takie jak działania gliwickiego czy 
krakowskiego oddziału Stowarzyszenia.

Specyfika ekipy SLOT Kraków opiera się na fascynacji krajami wschodu. Od marca 2009 
roku udało się nam przeprowadzić dziewięć SLOT Festów, z których każdy zgromadził od 
500 do 1000 osób oraz wielu partnerów medialnych i programowych. Wydarzenia w 
ramach tych imprez odbywały się między innymi w Centrum Kultury Rotunda i Klubie 
Żaczek, Klubie Fabryka, Kinie Agrafka, Śródmiejskim Ośrodku Kultury i Staromiejskim 
Centrum Kultury Młodzieży, w siedzibie YMCA, II LO, w klubach Imbir, RE i Masada oraz na 
Rynku Głównym, Placu Szczepańskim i Placu Wolnica. W ciągu trzech lat działalności 
udało nam się stworzyć w Krakowie krąg ludzi z różnych branży skupionych wokół idei 
SLOT-u i zaangażowanych w realizację naszych projektów.

Wciąż jesteśmy otwarci na nowe pomysły i potrzebujemy pomocy w ich realizacji.

http://www.slot.art.pl/

