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GIVEBOXY (BERLIN,
POZNAŃ, GDAŃSK)
Giveboxy na terenie miasta to szafy, w których
można zostawiać niepotrzebne sprzęty,
ubrania, książki czy przedmioty codziennego
użytku, aby wziął je ktoś inny.
To rozwiązanie bardzo praktyczne, w duchu
idei Zero Waste, pozwalające zmniejszyć
zarówno liczbę wyrzucanych śmieci, jak
i ograniczyć konsumpcjonizm. Pierwsze
giveboxy pojawiły się w latach 90. w Berlinie,
a obecnie dużą popularnością cieszą się
w Poznaniu i Gdańsku.

ODNOWA ŁAWEK W
CHORWACJI (OSIJEK)
W 2015 r. młodzi mieszkańcy Osijeku ze
stowarzyszenia „PLANTaža” zorganizowali
renowację zniszczonych ławek w parku w
centrum miasta. Pięć miejskich ławek zostało
całkowicie odrestaurowanych i
pomalowanych przez pięciu akademickich
artystów, którzy tchnęli w nie nowe życie –
każdy w swoim stylu. Od tego czasu
kolorowe siedziska stały się jednym
z najbardziej rozpoznawalnych elementów
krajobrazu miasta, a liczba ulicznych dzieł
sztuki znacznie wzrosła.

MIEJSKA
WYPOŻYCZALNIA
RZECZY (LONDYN)
W londyńskim West Norwood grupa
aktywistów miejskich stworzyła nowy
dział w miejskiej bibliotece publicznej,
w którym mieszkańcy miasta nie
wypożyczą książek, ale rzeczy.
Co londyńczycy znajdują w bibliotece
rzeczy? Maszynę do szycia, walizkę, grilla,
wiertarkę i wiele innych sprzętów i
narzędzi, których nie potrzebują do
codziennego funkcjonowania.

SZWEDZKI HOFFICE
W 2015 r. w Szwecji koncepcję co
workingu przeniesiono z biurowców do
prywatnych domów.
Hoffice to sieć P2P działąjąca na zasadzie
turystycznego coachsurfingu.
Freelancerzy mogą zarówno oferować
swoje mieszkania w charakterze biur,
jak poszukiwać towarzystwa podczas
pracy u innych. Jak opłacane jest
korzystanie z biura? Wystarczy przynieść
przekąski, jedzenie lub napoje i po prostu
zajmować się swoimi obowiązkami
w twórczej atmosferze.

OTWARTY KANAŁ
(HAGA)
Wydobywanie spod ulic zabetonowanych
rzek i kanałów to trend, którym kroczą nie
tylko wielkie metropolie, bo w 2019 r.
odkopanie i rewitalizacje kanałów
zaproponowali mieszkańcy Hagi. Społecznicy
postulują przywrócenie głównych kanałów,
ale również sporządzenie planu
zagospodarowania dla tych mniejszych.
Te pierwsze byłyby zaprojektowane jako trasy
tematyczne (sportowa, kulinarna,
zakupowa, zielona i kreatywna), a drugie
pełniłyby rolę „miejskich aktywatorów”
(kąpieliska, miejsca do surfingu, stawy
do hodowli ryb).

CINEMATIC PRAGA
I PRASKI MŁODZIEŻOWY
PROJEKT FILMOWY (WARSZAWA)
W 2016 r. z inicjatywy lokalnej na podstawie autorskiego scenariusza powstał film
krótkometrażowy, mający na celu pokazanie potencjału Pragi-Północ oraz
codzienności jej mieszkańców. Film zrealizowano w ponad 25 charakterystycznych
dla dzielnicy lokalizacjach, które poznajemy oczami dwójki młodych bohaterów.
Role pozostałych bohaterów filmu przypadły mieszkańcom Pragi i lokalnym
działaczom. Wcielają się oni w rolę statystów, którzy odkrywają przed widzem
codzienność prażan. W tej samej roli film swoją obecnością uświetnili m.in.
wykonawcy z zespołów „Praskie Małmazyje” i „Kapeli Praskiej” oraz przewodnik
Mieczysław Janiszewski i autor książki „Moja Praga” Paweł Elsztein.
Film powstał jako część projektu edukacji informatycznej (Movie Maker) CINEMATIC
PRAGA realizowanego w liceum im. Władysława IV. Uczniów i mieszkańców
realizujących film wspierali studenci z Warszawskiej Szkoły Filmowej.
W tym samym roku zrealizowano pełnometrażowy, fabularny film, oparty o historię szkoły
praskiej, VIII LO im. Władysława IV, obchodzącej w roku 2015 swoje 130-lecie
powstania. Film promował to wydarzenie, a w ramach inicjatywy lokalnej odbyło
się też kilka otwartych pokazów w kinach.

POZNAŃSKI MARATON
LARPOWY (POZNAŃ)
Poznański Maraton Larpowy to wydarzenie skupione wokół gier
fabularnych i warsztatów larpowych. Trwa trzy dni, które są
wypełnione najlepszymi larpami, wybieranymi przez samych
uczestników. Podstawą każdego larpa jest odgrywanie. Grupa ludzi
otrzymuje od prowadzącego (Mistrza Gry) profile charakteru postaci.
Od momentu startu gry aż do jej zakończenia uczestnicy mają za
zadanie odgrywać owe charaktery. Nikt im nie dyktuje co mają robić jest to swoista symulacja.
Postacie (i sytuacja) mogą być różne. Od balu maskowego, przez salę
lekcyjną aż do niesamowitego lasu pełnego magicznych kreatur.
Niektóre larpy mają ścisły scenariusz, jednak zwykle gracze go nie
znają i wydarzenia prowokowane podczas larpa jawią im się jako
naturalny rozwój fabuły.

ZIELONY PRZYSTANEK
(KRAKÓW)
Projekt ''ZIELONY PRZYSTANEK" zakłada
montaż przy wiatach przystankowych MPK
pionowej kratki o wysokości około 2m,
wykonanej z tworzywa sztucznego albo
stali odpowiednio zabezpieczonej przed
korozją. Konstrukcja ta będzie stanowić
podparcie do posadzonych u jej podstawy,
w betonowej donicy o długości około 1m
i wysokości około 0,5m roślin pnących
np. bluszczu oraz kwiatów (np.stokrotka,
tulipan, maciejka). Dobrym przykładem
takiej instalacji jest przystanek
autobusowy przy Alei 29 listopada przy
Uniwersytecie Rolniczym.

PŁYWAJĄCE OGRODY
(WROCŁAW)
Pływające po rzece w środku miasta małe
ogródki, gdzie rosną wodne rośliny, a
ptaki szukają schronienia, to inicjatywa
Wrocławian z fundacji OnWater. Zaczęło
się kilka lat temu na Odrze we Wrocławiu,
a teraz wyspy zieleni wypłynęły też na
Cybinę w Poznaniu.

TYMCZASOWE PŁYWALNIE
(BRUKSELA)
Miasta w upalne miesiące cierpią na deficyt odkrytych
kąpielisk. Szczególnie odczuwają to mieszkańcy Brukseli,
gdzie próżno szukać basenów na świeżym powietrzu.
Na szczęście narodziła się inicjatywa społeczników z
Pool is Cool, którzy tworzą tymczasowe pływalnie pod
chmurką.
Zaczęli cztery lata temu tworząc BADEAU – niewielki
basen ze ślizgawką wodną, który
znalazł się nad brzegiem brukselskiego kanału, a dwa
lata temu w centrum miasta ustawili niewielki basen
zrobiony z kontenera oraz podest z leżakami i
parasolami. Pool is Cool nie ogranicza się jednak do
tworzenia nowych przestrzeni, ale także aktywacji tych
już istniejących, np. zamiana fontanny Anspach przy Rue
Locquenghien w miejską pływalnię.

NAPRAWA POPSUTYCH
SPRZĘTÓW W SKLEPIE
(EDYNBURG)
Edinburgh Remakery to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą
zostawić popsute i nieużywane rzeczy zostawić je do
naprawy i późniejszej odsprzedaży ale mogą też nauczyć się
naprawiać je samemu.
Ten recyclingowy warsztat połączony ze sklepem
to inicjatywa Sophie Unwin, która rok mieszkała w Nepalu.
Tam zetknęła się z kulturą naprawiania rzeczy, a nie
szybkiego wyrzucania ich do śmieci. Postanowiła przenieść
ten wzorzec na rodzimy grunt. Na miejscu naprawia się
popsute meble, odzież oraz sprzęt elektroniczny.
W tym samym zakresie prowadzone są warsztaty dla osób,
które chcą naprawiać swoje sprzęty osobiście. To co
mieszkańcy zostawią, po naprawie jest wystawiane na
sprzedaż.

