Newsletter – październik 2014
Zapraszamy do lektury jesiennego wydania newslettera Projekt: Polska. Znajdziecie w nim podsumowanie naszych
letnich działań i informacje na temat nadchodzących wydarzeń.
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Życzymy przyjemnej lektury!
Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska w Poznaniu
W dniach 27 – 28 września w Poznaniu odbyła się Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska połączona z konferencją i
warsztatami organizowanymi we współpracy z European Liberal Forum. Konferencja pt. „Developing a Liberal
Strategy against Online Nationalism” to kontynuacja spotkania, które odbyło się 2013 roku w Krakowie. Gośćmi
poznańskiej konferencji byli m. in. Dominika Bychawska – Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Małgorzata
Waszczuk z Polin. Muzeum Historii Żydów Polskich i Christian Scharling z International Federation of Liberal Youth.
Kongres – Warszawa 22-23 listopada 2014
Tegoroczny Kongres Stowarzyszenia odbędzie się 22 i 23 listopada w Warszawie, w lokalu Państwomiasto. Spotkaniu
towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja poświęcona demokracji partycypacyjnej. Szczegółowy program
obydwu wydarzeń udostępniony zostanie do końca października.

Neony Muranowa
W sierpniu zakończyliśmy pierwszą odsłonę trwającej miesiąc akcji Neony Muranowa. Dzięki zbiórce
crowdfundingowej przeprowadzonej na platformie PolakPotrafi.pl oraz współpracy z Grupą M20, udało nam się
zebrać ponad 5 tysięcy złotych na pokrycie kosztów renowacji neonu "GalSkór", który przez 55 lat wisiał na Andersa
35. Neon został przywrócony do swojego pierwotnego stanu, po zmroku rozświetla muranowskie mury pięknym,
cytrynowym blaskiem.
W dniach 20 – 23 października Państwomiasto weźmie udział w plebiscycie banku BPH organizowanym w ramach
akcji Make Life Fair. Wśród inicjatyw zgłoszonych do konkursu jest nasz pomysł na odrestaurowanie neonu kioskarza
na Placu Konstytucji. Zapraszamy do głosowania na „nasz” neon!
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Wakacje z HejtStopem
W lipcu odbyły się wewnętrzne warsztaty HejtStopu, w których wzięli udział członkowie Projektu: Polska z Koszalina,
Łodzi, Poznania i Warszawy.
W wakacje promowaliśmy idee HejtStopu jeżdżąc po kraju i prezentując się na rozmaitych festiwalach. 27 i 28
czerwca byliśmy na Life Festival Oświęcim – piątej edycji festiwalu którego celem jest pokazanie przyjaznego,
wielokulturowego oblicza miasta Oświęcim kojarzonego ze znajdującym się tam podczas II wojny światowej obozem
zagłady. Zdecydowanie najważniejszą dla nas imprezą była dwudziesta odsłona Przystanku Woodstock. Podczas
trzech dni festiwalu odbyliśmy setki rozmów, rozdaliśmy tysiące wlepek i przede wszystkim – rewelacyjnie się
bawiliśmy.
Pod koniec wakacji wybraliśmy się do Barcic Dolnych pod Starym Sączem, gdzie razem z organizatorami Pannonica
Folk Festival tworzyliśmy strefę wolną od hejta. Nasz wolontariusz z Krakowa Tomek Pytko przeprowadził warsztaty,
podczas których opowiedział w jaki sposób walczymy z nienawiścią na murach polskich miast.
Byliśmy również aktywni lokalnie. 10 sierpnia, podczas święta ulicy Władysława Andersa zorganizowaliśmy spacer
śladami napisów które zamierzaliśmy zamalować 6 września, podczas pikniku HejtStopu pt. „Posprzątaj swoje
podwórko z hejtów”.
Sam piknik odbył się w rewelacyjnej atmosferze. Razem z naszymi przyjaciółmi z Muzeum Historii Żydów Polskich,
Centrum Kultury Jidysz, Amnesty International i organizacji Kibice Razem malowaliśmy w 13 miejscach na
warszawskim Muranowie. Zamalowaliśmy około 20 hejtów.
Eskaer, ceniony twórca street-artu, wykonał mural nawiązujący do wielokulturowej historii Muranowa.
Urodziny ulicy Andersa
10 sierpnia w Państwomiasto odbyły się obchody drugich miejskich urodzin Władysława Andersa. Plan dnia zawierał
takie atrakcje jak: sąsiedzki pchli targ, pokazy filmów, warsztaty plastyczne dla dzieci, spacer śladami muranowskich
murali. Partnerami wydarzenia byli: HejtStop, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawex, Stowarzyszenie Kibice
Razem, Bank Credit Agricole, sklep Poster Plate, Restaurant & Bar La MaMa, Ćwierćfunciak.

Domek fiński na Jazdowie
W maju Państwomiasto powiększyło się o nową przestrzeń - PM na trawie - domek fiński na osiedlu Jazdów.
PM na trawie jest otwartym, nieodpłatnym miejscem spotkań i współpracy społecznych inicjatyw lokalnych.
Współpracujemy z szeregiem organizacji lokalnych m. in.:
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-

- Społecznościowym System Wymiany – Wymiennik, który umożliwia bezpieniężną wymianę dóbr i usług pomiędzy
członkami lokalnej społeczności;
- Stowarzyszeniem Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów;
- Rośnij WAW, które gościmy w związku z XXXI edycją konkursu na najpiękniejszy zielony obiekt w mieście pt.
„Warszawa w kwiatach”.
W PM na trawie odbyła się np. wyprzedaż garażowa – Jazdowisko i akcja Fundacji Greenpeace Polska „Adoptuj
Pszczołę”. W naszej przestrzeni odbywają się cyklicznie warsztaty Akademii Młodego Hakera i warsztaty uważności
MINDFULNESS.

Miejskie pszczoły
Inicjatywa Miejskie Pszczoły powstała po to aby rozwijać i promować w Warszawie miejskie pszczelarstwo. Przez
kilka ostatnich miesięcy Miejskie Pszczoły postawiły w stolicy kilkadziesiąt uli m. in. w parku Królikarnia, na dachu
jednej z warszawskich kamienic i na osiedlu domków fińskich Jazdów. Odpowiedzią na duże zainteresowanie
projektem jest Akademia Miejskiego Pszczelarstwa, w której ramach kilkadziesiąt osób uczy się pszczelarstwa
poprzez sezonową opiekę nad naszymi ulami.
Grupa Miejskie Pszczoły aktywnie działała na rzecz zalegalizowania miejskiego pszczelarstwa w Warszawie. Możemy
pochwalić się pierwszymi sukcesami: w ubiegłym miesiącu na posiedzeniu Rady m. st. Warszawy przegłosowane
zostały zmiany przepisów regulaminu porządkowego. Od tego momentu hodowla pszczół w Warszawie jest legalna!

Do zobaczenia podczas nadchodzących wydarzeń!
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