
II ZJAZD „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” – Przestrzeń łączy ludzi
Lublin, 23-24 października 2009

Organizator: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Współorganizator: Forum Rozwoju Lublina.
Współorganizator i sponsor: Wydział Kultury UM Lublin. Patronat medialny: 
www.architekci.pl, Zieleń Miejska,  www.architekturakrajobrazu.info

PROGRAM

23 października 2009, piątek – Jak wesprzeć inicjatywy ogólnopolskie?
17:00-20.00, sala spotkań Wydziału Kultury, Stare Miasto, ul. Złota 2, II p. (przy Rynku)

Prezentacje:
1. Wprowadzenie nt. partycypacji społecznej – Jacek Warda
2. Działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego – Marcin Hyła, sieć Miasta dla Rowerów 
3. Doświadczenia współpracy z ministerstwem kultury i posłami Ziemi Łódzkiej w 

zakresie ochrony przestrzeni miejskiej Łodzi – Jakub Polewski, geograf, manager 
Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, społeczny opiekun zabytków

4. Polska Polityka Architektoniczna (materiał opracowany przez Polską Radę Architektury, 
2009) – Bolesław Stelmach, lubelski architekt, członek Rady

5. Polityka miejska (materiał opracowany przez Główną Komisję Urbanistyki i Architektury 
przy MI, 2009) – Elżbieta Kraszewska, Pracownia Urbanistyczna UM Lublin, członek 
Zarządu Głównego TUP

6. Założenia do projektu ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji (opracowane przez zespół 
ekspertów ZMP i Śl.Z.GiP, 2009) oraz Powrót do miasta. Manifest i program 
(nie)polityczny – Dagmara Milczyńska (w-ce prezes Forum Rewitalizacji) Ewa Kipta 
(członek Forum Rewitalizacji, urzędnik ds. kultury przestrzeni w UM  Lublin)

7. Dyskusja zaproszonych gości z uczestnikami Zjazdu

24 października 2009, sobota – Jak się zorganizować i nagłośnić?
9:00 – 17:00 (z przerwą na obiad ok. 13.00), miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"

1. Krótkie prezentacje uczestników zjazdu (5 min. każda)
2. Uspołecznienie zarządzania + o planowaniu strategicznym – Jacek Warda

Praca grupowa – wybór narzędzia internetowego
 wybór zespołu ds komunikacji, zbieranie pomysłów, prezentacja przykładowych rozwiązań 

(Łukasz Kowalski, Piotr Brożek – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

3. Jak postępować z reklamami w ramach istniejącego prawa? – Forum Rozwoju Lublina

Praca grupowa – podsumowanie poprzedniego dnia: pomysły na wsparcia inicjatyw 
ogólnopolskich oraz prace nad deklaracją powstania Wspólnej Przestrzeni (deklaracja 
wspólnego działania)

 wybór zespołu ds działań krajowych, zbieranie pomysłów, dyskusja

4. Kultura przestrzeni jako nowa dyscyplina wiedzy naukowej – tworzenie nowego 
kierunku studiów – prof. Jeremi Królikowski, SGGW

http://www.architekturakrajobrazu.info/
http://www.architekci.pl/


Praca w grupach – tworzenie listy wartości, wyzwań oraz „Deklaracji Kultury Przestrzeni” dla 
kandydatów ESK

 wybór zespołów
 prace wszystkich pięciu zespołów: ds. komunikacji, działań krajowych, 
 prezentacje wyników prac, dyskusja

6. Podsumowanie, redakcja tekstów

1. Dokument powołujący formalnie „Wspólną Przestrzeń” do istnienia będący deklaracją 
wspólnego działania oraz zawierający dodatkowe teksty: pomysły, listę wartości, wyzwań itp.
2. Wybór narzędzia internetowego dla potrzeb „Wspólnej Przestrzeni”
3. Określenie zasad wsparcia sieci dla inicjatyw ogólnopolskich
4. Zaplanowanie przyszłości – kolejny Zjazd i jakiś „mały projekt”

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ZJAZDU
 
„Wspólna Przestrzeń” to rozwijająca się inicjatywa organizacji i środowisk działających na rzecz 
jakości przestrzeni. Zajmujemy się bardzo różnymi aspektami kultury przestrzeni: architekturą 
krajobrazu, transportem zrównoważonym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacją itp. Działamy w 
różnych środowiskach: lokalnie wśród mieszkańców, sektorze NGO, wśród naukowców, niektórzy 
współpracują z posłami lub rozmawiają z ministrami. Łączy nas jedno – chcemy mieć wpływ na 
tworzenie ładu przestrzennego naszego otoczenia: pięknego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej
zabudowy miast, sprawnej komunikacji itp.
  
„Wspólna Przestrzeń” jest tworzona po to, by razem działać lepiej. Jej główne cele to:

 promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas wartości
 gromadzenie wiedzy i edukacja
 udzielanie wzajemnego wsparcia i współdziałanie (motywacja!)
 inspiracja i wymiana dobrych praktyk
 stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego

 

Kontakt:
Marcin Skrzypek
603 714 532, 0-81 532 58 67

Zespól organizacyjny:
Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
Jan T. Kamiński (Architektura Krajobrazu KUL)
Anna Trojszczak (Socjologia KUL)
Jacek Warda (doktorant na Politologii UMCS, specjalista ds. strategii gmin)

Mail:
wspolna.przestrzen@gmail.com


