
 
 

Bałuckie Światy – w Poszukiwaniu Tożsamości to wieloelementowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcie 

edukacyjne na które składa się wiele atrakcyjnych wydarzeń skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych  

i seniorów realizowanych w okresie V-XI 2017 w przestrzeni miejskiej naszej dzielnicy i siedzibach partnerów 

współrealizujących projekt .  

Do najważniejszych z nich należą: 

 

1. Gra uliczna „ Poznaj Bałuty” i festyn Integracyjny na Starym Rynku. Realizowane na ternie  tzw. 

Starych Bałutach. Wydarzenie przeznaczone jest dla grup zorganizowanych. Podczas gry uczestnicy posługując 

się mapą z zaznaczonymi punktami odwiedzają miejsca związane z historią, tradycją, architekturą dzielnicy, 

wykonują zadania i zbierają punkty w postaci tzw. „Bałutek”  

(okolicznościowa waluta), które wymienią na nagrody i upominki. W grze ulicznej weźmie udział także grupa 

fotografów, którzy będą dokumentować jej przebieg gry i utrwalać na fotografii ciekawe i atrakcyjne obiekty 

naszej dzielnicy. Finałem gry jest festyn integracyjny na Rynku Starego Miasta to miejsce historyczne położone 

w centrum Bałut. Odbędą się tam różne animacje i działania ruchowe (m.in. : turniej gier podwórkowych, 

działania plastyczne, pokazy, etc) oraz koncert Bałuckiej Kapeli Podwórkowej. Do współpracy zaproszone 

zostaną instytucje i organizacje z Bałut. 

 

2. Cykl spacerów fotograficznych "Miasto Obiektywnie". To 5 dwudniowych spotkań realizowanych  

w  okresie VI-X. Uczestnicy wraz z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej 

Foto Humanum (którzy owe spacery będą realizowali) utrwalą "swoje Bałuty" na zdjęciach. Pierwszego dnia 

wyruszą na spacer z aparatem a drugiego skonsultują swoje prace i uzyskają wiedzę z obróbki zdjęć i ich 

publikacji. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na wyjątkowe i unikatowe piękno miasta i jego zabytkowo- 

włókienniczo-artystyczny charakter. Efektem spotkań będzie wystawa i wydanie albumu fotograficznego  

z komentarzem historycznym utrwalonych na zdjęciach obiektów. 

 

3. Spotkania z folklorem miejskim Łodzi. To 5 otwartych spotkań realizowanych w okresie VI–X’17. W 

spotkaniach wezmą udział znawcy tematu, przedstawiciele muzycznych zespołów folklorystycznych, 

certyfikowanych łódzkich przewodników, etnologów 

i antropologów kultury. Uczestnicy zachęceni zostaną do podejmowania własnych działań z zakresu twórczości 

ludowej w oparciu  

o wiedzę z folkloru wielkomiejskiego Łodzi. W ramach spotkań odbędą się 2 Koncerty Bałuckiej Kapeli 

Podwórkowej.  

 

4. Warsztaty kulinarne „Łódzka Kuchnia Czterech Kultur”, których celem  jest przybliżenie uczestnikom 

zaniedbanej i zapomnianej łódzkiej tradycji kulinarnej, odkrycie historii potraw lokalnej kuchni opartej na 

kulturze polskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich rodzin. Do udziału zaprosimy rodziny. Najlepsi 

zaprezentują swoje umiejętności podczas spotkania podsumowującego projekt. Warsztaty maja charakter 

otwarty i będą realizowane w m-cach VI-XI. 

 

5. Cykl „Kolorowe Podwórka” - 5 animacyjnych spotkań plenerowych (dawne gry, zabawy podwórkowe i 

działania 



plastyczne) realizowanych na terenie bałuckich podwórek, skwerów, placów i boisk. Działania będą 

realizowane także  w miesiącach letnich dla dzieci pozostających w mieście. 

 

6. Cykl spotkań „Historia bałuckich kamienic"-  skierowany  do mieszkańców ciekawych architektonicznie  

i mających swoją historię kamienic mieszczących się na terenie naszej dzielnicy. Spotkania poprzedzone będą 

przeprowadzeniem wywiadów z mieszkańcami,  które zostaną opracowane i zredagowane. Dla respondentów 

zorganizujemy 3 spotkania podsumowujące, których głównym elementem będzie wykład dostarczający wiedzy 

źródłowej o architekturze, urbanistyce i historii sztuki. Liczymy na dialog, ukierunkowany na konfrontację 

historii ze wspomnieniami mieszkańców, których życie toczy się na tzw. Starych Bałutach. Spotkania odbędą 

się w IX- XI,  

w siedzibie BOK Rondo i w bałuckich Domach Dziennego Pobytu.  

 

7. Efektem realizowanych wydarzeń będą okolicznościowe wydawnictwa: album z fotografiami ciekawych 

architektonicznie, krajobrazowo i historycznie obiektów oraz puzzle z fotografiami wybranych obiektów Bałut. 

Będzie to doskonały pamiątkowy upominek promocyjny i edukacyjny miasta i dzielnicy. 

 

8. Na zakończenie naszego projektu przewidujemy zorganizowanie w m-cu XI’17 spotkania podsumowującego 

dla uczestników  

i realizatorów, podczas którego  odbędzie się promocja wydawnictw, koncert Bałuckiej Kapeli Podwórkowej, 

wykład o folklorze miejskim, historii, teraźniejszości Bałut, oraz prezentacja i degustacja potraw regionalnych  

i wystawa fotografii.  

Realizując nasze przedsięwzięcie chcemy pokazać, że warto poznawać swoje miejsce pochodzenia i zamieszka-

nia, utożsamiać się z nim i kultywować lokalny patriotyzm, że społeczność warto tworzyć i kształtować  

w oparciu o historię, tradycję i kulturę. 

Wszystkie nasze działania mają charakter otwarty i bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  

do udziału w naszym projekcie i zachęcamy do śledzenia  wydarzeń na naszej stronie www.bok.lodz.pl ,  

gdzie publikujemy również terminy realizacji naszych działań. 

Szczegółowe informacje i zapisy na poszczególne wydarzenia pod adresem:  

Bałucki Ośrodek Kultury Rondo 

91- 027 Łódź, ul. Limanowskiego 166 

Tel. (42) 653 36 45. E mail: rondo@bok.lodz.pl  

 

Buduj z nami Patriotyzm  Lokalny. 

 

Poszukuj z nami Swojej Tożsamości. 

 

Zespół realizatorów Projektu Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie                                                                                                               

w  ramach Programu Patriotyzm Jutra 2017 

 

Terminy najbliższych wydarzeń: 

 

1. Łódzka Kuchnia Czterech Kultur warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców - 

 26.08.17, godz.11.00 - w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166 

 23.09.17, godz.11.00 - w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166 

 14.10.17, godz.11.00 - w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166 

 

2. Miasto Obiektywnie  - spacer fotograficzny 

 29.08.17, godz.16.30 - zbiórka uczestników przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Obrońców 

Westerplatte 

 30.08.17, godz.11.00 - konsultacje i warsztaty fotograficzne - Centrum Animacji i Rewitalizacji 

RONDO, ul. Limanowskiego 166 

 19.09.17, godz.14.30 - spacer fotograficzny - zbiórka uczestników przy Urzędzie Stanu Cywilnego przy 

ul. Zgierskiej 71 

http://www.bok.lodz.pl/
mailto:rondo@bok.lodz.pl


 20.09.17, godz.11.00 - konsultacje i warsztaty fotograficzne - Centrum Animacji i Rewitalizacji 

RONDO, ul. Limanowskiego 166, informacje i zapisy 602-660-602 

 25.09.17, godz.17.00 - warsztaty i konsultacje w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. 

Limanowskiego 166 

 17.10.17, godz. 11.00 - spacer - zbiórka w Parku im. A. Mickiewicza na Julianowie - Muszla 

Koncertowa 

 23.10.17, godz17.00 - warsztaty i konsultacje w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. 

Limanowskiego 166 

 

3. Kolorowe Podwórka - gry i zabawy podwórkowe dla dzieci i młodzieży  

 31.08.17 godz. 11.00 - Park Szarych Szeregów  (Boisko Orlik) 

 07.09.17 godz. 16.00 - Park Staromiejski ul. Stary Rynek 1 (zegar słoneczny) 

 16.09.17, godz.14.00 - Park im. A. Mickiewicza na Julianowie - Muszla Koncertowa 

 12.10.17, godz.15.00 - Plac Piastowski 

 

4. Spotkania z folklorem miejskim -  

16.09.17 godz. 14.00 - Park im. A. Mickiewicza na Julianowie-  (Muszla Koncertowa) 

 

 


