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FORUM ANIMATORÓW KULTURY  

Data 4 - 6 kwietnia 2019  

Organizatorzy:  

 Bałucki Ośrodek Kultury, Centrum Animacji i Rewitalizacji  

 Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Rewitalizacji  

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  

 Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani  

 Uniwersytet Łódzki- Wydział Nauk o Wychowaniu- Katedra Edukacji Artystycznej i 

Pedagogiki 
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PROGRAM  

czwartek, 4 kwietnia 2019  

GODZINA / CZAS  PROGRAM  KTO  GDZIE  

12.30 – 13.30 Przyjazd osób uczestniczących  
POWITALNA KAWA I REJESTRACJA  
Lunch 

Biuro Organizacyjne Forum Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS, 

Adres:  Łódź, ul. Narutowicza 8/10 

 CZĘŚĆ INAUGURACYJNA FORUM  

13.30 -  14.15 Rozpoczęcie Forum  
Powitanie przez organizatorów osób    
uczestniczących 
Poznajmy się- krótki siedzący ice break 
Wprowadzenie do aktywności popołudniowych  
 

W imieniu Bałuckiego Ośrodka Kultury- 

Dyrektor dr Dobrosław Bilski  

W imieniu OPUS – Jolanta Woźnicka,  
współtwórczyni i członkini zarządu Centrum 
OPUS, animatorka lokalna.  

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS, 

Adres:  Łódź, ul. Narutowicza 8/10 

 

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS, 

Adres:  Łódź, ul. Narutowicza 8/10 

 

14.15 – 16.00   Animacja sąsiedzka – warsztaty w małych 
grupach  
Giełda animacyjna- przestrzeń na prezentacje 
własnych pomysłów i przeprowadzenie krótkiego 
warsztatu 
 

Aktywni animatorzy łódzcy   
UWAGA!  
Jeśli chcesz w godzinę pokazać nam swoje 
doświadczenia, podzielić się swoją refleksją, 
poprowadzić krótki warsztat prezentujący 
Twoją metodę animacji napisz do nas: 
rondo@bok.lodz.pl   

mailto:rondo@bok.lodz.pl
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16.00 – 18.00 Animacje w procesie - wizyty studyjne  na 
łódzkich podwórkach – uczestnicy Forum wezmą 
udział w 3 aktywnościach w przestrzeni 
podwórek łódzkich 

„Podwórko wynalazców i odkrywców” - 
Michał Malinowski – jest muzealnikiem, 
inżynierem wyobraźni i profesjonalnym 
opowiadaczem bajek. Oprócz tego jest 
pedagogiem, pisarzem, artystą, 
podróżnikiem. Studiował w Polsce, Szwajcarii, 
Japonii i USA. Z jego inicjatywy w 
Konstancinie Jeziornej pod Warszawą 
powstało Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, 
którym kieruje z wielką pasją 
Latający Dom Kultury- Kamil Kuligowski 
Fundacja Form-Art. - animator kultury, 
instruktor teatralny; producent, realizator 
oraz koordynator interdyscyplinarnych 
wydarzeń artystyczno-kulturalnych, m.in. 
takich jak happeningi, warsztaty artystyczne, 
akcje uliczne, spektakle edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży, widowiska. Jeden z 
współtwórców Fundacji FORM.ART 
Muzyczne podwórko: Recyklofonia 
 Suavas Lewy - kompozytor, 
multiinstrumentalista, artysta dźwiękowy, 
wydawca. Absolwent Akademii Muzycznej w 
Łodzi/Muzykoterapia. Aktywny edukator 
dzieci i młodzieży. Autor projektu 
„Recyklofonia”.  Twórca wraz z Fundacją 

Łódzkie Podwórka  

ul. Legionów 50 

 

 

 

 

 

 

 

Skwer  przy ul. Strzelców Kaniowskich 

(między Więckowskiego a 1Maja  

 

 

 

 

ul. Więckowskiego 32.  
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Orange edukacyjnych inicjatyw Ogródek 
Dźwiękowy i Tkalnia Dźwięków. 
 

18.30 KOLACJA  PUB „TU” – Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 

nr 10 

piątek, 5 kwietnia 2019  

GODZINA / CZAS  PROGRAM  KTO  GDZIE  

 9.00 – 9.15 DOŚWIADCZAMY ANIMACJI  
Rozpoczęcie, wprowadzenie do drugiego dnia 

  

9.15 – 11.15 Streetworking na różne sposoby... Panel o 
streetworkingu:  
- Wprowadzenie do tematu   
- Paneliści zaproszeni do udziału w dyskusji będą 
odpowiadać na pytania  prowadzącej i 
uczestników dot. praktyki, doświadczeń, 
ograniczeń i przeszkód w pracy animatorów 
ulicznych, zaprezentowane zostaną  przykłady 
dobrych działań streetworkerowych.  

Moderator: Agnieszka Reiske –  
Prezes Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, 
animatorka społeczna, inicjatorka licznych działań 
aktywizujących społeczności lokalne, aktywnie 
uczestniczy w działaniach rewitalizacyjnych, 
autorka i realizatorka różnorodnych projektów 
społecznych realizowanych w skali lokalnej, 
regionalnej i krajowej 
Paneliści:  
Anita Gulczyńska, pedagog społeczny, adiunkt w 
Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają 
się wokół nierówności społecznych i roli badań 
jakościowych (w tym partycypacyjnych) w 

  
 
Centrum Twórczości Lutnia-  Łódź 
ul. Łanowa 14 
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procesie zmian upełnomocniających. Szczególnie 
interesują ją problemy dzieciństwa i młodości w 
defaworyzowanych miejskich społecznościach 
lokalnych. Jest autorką książki Chłopaki z 
dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z 
perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź, 2013. 
Michał Malinowski- muzealnik, inżynier 
wyobraźni i profesjonalny opowiadacz bajek. 
Oprócz tego jest pedagogiem, pisarzem, artystą, 
podróżnikiem. Organizuje liczne spotkania, 
warsztaty oraz festiwale. sztuki opowiadania. 
Prowadzi także rozległe badania etnograficzne w 
Polsce i na świecie. Jest autorem książki Polish 
Folklore and Folktales, która otrzymała Nagrodę 
AESOP Accolade przyznaną przez American 
Folklore Association. Z jego inicjatywy w 
Konstancinie Jeziornej pod Warszawą powstało 
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którym kieruje 
z wielką pasją. 
Monika  Dolik -od 2015r pedagog ulicy i 
wychowawca w świetlicy podwórkowej , 
Realizatorka projektu Wyciągamy dzieci z bramy, 
pracuje z dziećmi z ul. Włókienniczej i okolic. 
Obecnie pracownik ds. Biura Rewitalizacji- 
Gospodarz Obszaru stanowiący wsparcie   



6 

 

 

mieszkańców centrum Łodzi w procesie 
rewitalizacji . 
Małgorzata Cyrańska - Pedagog w zakresie 
animacji społeczno-kulturowej i profilaktyki, 
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału 
Nauk o Wychowaniu, plastyk, edukator kultury, 
streetworker z zamiłowania. 
Majka Graf - Fundacja Animacji Społeczno - 
Kulturalnej Kwadratura w Kaliszu, surdopedagog, 
instruktor teatralny, reżyserka, animatorka 
przestrzeni miejskiej, członek zarządu 
Stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska 

11.15 – 11.45 PRZERWA KAWOWA    

11.45 – 13.45 Senioriada bez ambicji? - Panel o animacji w 
środowiskach seniorów : 
- Wprowadzenie do tematu  
- Paneliści zaproszeni do dyskusji  będą 
odpowiadać na pytania prowadzącej dot. 
praktyki, doświadczeń, ograniczeń w pracy 
animatorów środowisk seniorskich, 
zaprezentowane zostaną przykłady dobrych 
praktyk w tej dziedzinie animacji. 
 

Moderator:  
Magda Poulain  - kulturoznawca, animator 
społeczny, kultury i koordynator projektów 
regrantingowych Centrum OPUS, prezes Fundacji 
2035, edukator cyfrowy osób starszych, 
wykładowca Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, 
realizator różnorodnych projektów społecznych 
(głównie adresowanych do seniorów) 
realizowanych w skali lokalnej i międzynarodowej 
Paneliści :  
Grażyna Busse – gerontolog, prezes 
Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej HIPOKAMP, członek 

Centrum Twórczości Lutnia-  Łódź 
ul. Łanowa 14 
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Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 
wykładowca Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, 
ekspert polityki senioralnej RCPS, realizatorka 
różnorodnych projektów międzypokoleniowych 
realizowanych w skali lokalnej i międzynarodowej 
(ERASMUS) 
Wojciech Hubner – artysta, twórca i reżyser 
teatralny, aktor, poeta, bloger, realizator 
projektów międzypokoleniowych, członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół KOS, założyciel, 
animator i członek grupy Aktywni Plus, 
wiceprezes Fundacji Teatr na Głowie, student II 
roku Koordynowanej Opieki Senioralnej na UMed 
w Łodzi 
Anna Gutowska - doktor nauk humanistycznych, 
adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii 
Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu 
Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki 
Uzależnień UŁ, przewodnicząca Łódzkiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Andragogicznego. Zainteresowania naukowe - 
m.in. dorosłość i starość osób z 
niepełnosprawnością, geragogika, gerontologia 
społeczna.  

13.45 – 14.00 Podsumowanie  Paneli dyskusyjnych Moderatorzy I i II sesji 
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14.00 – 15.00 OBIAD   

15.00 – 17.30 O animacji słów kilka  Animacja Kulturalna i 
Rewitalizacja Społeczna wśród społeczności 
lokalnej z uwzględnieniem środowisk 
defaworyzowanych i zagrożonych. Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym na przykładzie wybranych 
imprez i projektów realizowanych przez Pałac 
Młodzieży  w Łodzi  
Animacja społeczna a animacja kulturalna - 
wielka miłość czy zimna wojna? 

Przedstawiciel Pałacu Młodzieży w Łodzi  
Moderator: 
Jacek Gralczyk  z wykształcenia pedagog, z 
wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i 
społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu 
kultury. Od początku istnienia związany z 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – 
członek Rady Programowej. Obecnie edukator i 
ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium 
Civitas i edukator Instytutu Edukacji 
Zaangażowanej im H. Radlińskiej. 

17.30 – 18.00  PRZERWA KAWOWA   

18.00- 21.00 Śledzikowanie- Łódzka kuchnia 4 kultur- warsztat 
kulinarny 
Plenerowy wieczór muzyczny z  Hauzerakami i 
Zespołem The Recyclofones: Przestrzeń na 
prezentację dobrych praktyk. Przestrzeń na speed 
dating 
   
 

Katarzyna Kostrzewa- Wolniak – animatorka 
kultury, instruktor twórczych zajęć dla dzieci w 
zakresie plastyki, eksperymentów przyrodniczych 
i kulinariów. Absolwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego, kierunek : kulturoznawstwo, 
pracownik BOK- Centrum Animacji i Rewitalizacji 
Rondo oraz placówkami edukacyjno – 
oświatowymi w Łodzi i okolicach. 
Jan Gromski - kompozytor, pianista, 
animator kultury. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Łodzi, pracownik CAiR Rondo 
Bałuckiego Ośrodka Kultury, aktywnie 
uczestniczący w projektach animacji społeczno-
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kulturalnej. 

 KOLACJA i wieczór integracyjny : przestrzeń do 
swobodnego pogadania i integracji ze 
społecznością lokalną w dowolnej konstelacji przy 
potrawach regionalnych z kuchni polowej 
 

Organizatorzy + uczestnicy 

sobota, 6 kwietnia 2019  

GODZINA / CZAS  PROGRAM  KTO  GDZIE  

10.00   ANIMACJA w PROCESIE c.d.   

10.00 – 13.00 Wizyta studyjna w EC-1 Miasto Kultury w 
Łodzi połączona ze spotkaniem z osobą, 
która opowie, o tym, jak instytucja 
wychodzi w przestrzeń. W programie: 
ogólne zaprezentowanie obiektu  i jego 
działań, zwiedzanie Centrum Nauki i 
Techniki po zwiedzaniu można będzie  
indywidualnie korzystać z oferty Centrum 
Nauki i Techniki aż do końca dnia. 

Paweł Żuromski – animator EC-1  
EC- 1 Miasto Kultury   
Łódź, ul. Targowa1/3 

13.00 Zakończenie i podsumowanie Forum  

Lunch i wyjazd uczestników 

 EC- 1  Miasto Kultury  
Łódź, ul. Targowa 1/3 

 


