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DZIEŃ 1 
17 września 2020 r. 

ANIMACJA KULTURALNA A DZIEDZICTWO KULTUROWE – DZIEŃ REFLEKSJI  

 
 MIEJSCE: Sala konferencyjna Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83. 

12.30 – 13.00 Kawa na powitanie  

Rejestracja osób uczestniczących  

 

13.00   Rozpoczęcie Forum - przedstawiciele organizatorów  

 

Sala konferencyjna Centrum 
Dialogu  

13.30 – 15.00  Wykłady wprowadzające:  

„W jaki sposób Łódź korzysta ze swojego dziedzictwa 
kulturowego w ofercie kulturalnej” – Joanna Podolska, 
dyrektorka Centrum Dialogu im. M. Edelmana  

„O tym, jak kształtować ofertę kulturalną, by była ona dostępna 
dla osób z niepełnosprawnościami” – Katarzyna Chajbos, 
Centrum Praktyk Edukacyjnych, Poznań  

 

Sala konferencyjna Centrum 
Dialogu 

15.00 – 15.30  Przerwa lunchowa   

15.30 – 17.30   Panel o różnorodności w różnorodności „Czy budować 
różnorodną ofertę kulturalną dla różnych grup?” - 

moderatorka Jolanta Sławińska Ryszka, Wydział Kultury Urzędu 
Miasta Łodzi 

Sala konferencyjna Centrum 
Dialogu 

17.30 – 18.00   Podsumowanie pierwszego dnia Forum, wprowadzenie do dnia 
drugiego.  

Sala konferencyjna Centrum 
Dialogu 
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DZIEŃ 2 
18 września 2020 r. 

ANIMACJA W PROCESIE – DOŚWIADCZANIE RÓŻNORODNOŚCI 

 

9.30 – 12.30  Warsztaty przygotowujące do animacji (opis warsztatów pod programem):  

Cyrkosztuczki - Tomek Nowak  

Rozbawione podwórko - Małgorzata Cyrańska - Art Akcja  

Storytelling na Skrzatologa w Dolinie Skrzatów-  SKRZATOLOG 

Konrad Dzięcielewski – Stowarzyszenie Dolina Skrzatów  

 

Kolorowe Okna- Katarzyna Kostrzewa - Kreskqwka   

Hauzeracy ze wsi Łodzi –Jan Gromski  

(Eko)logicznie – animacje poprzez działania twórcze z elementami 
majsterki.  

-Akademia Dobrego Czasu- Oksana Hałatyn – Burda 

 

Gnieciotwory -  Kamil Kuligowski Fundacja  Form Art.  

Drugie życie rzeczy - warsztat „Zrób sobie torbę” z  Up- life- Fundacja 
Up-life - Ada Rybka 

 

Śpiew i taniec sposobem na życie – warsztaty afro - chór Ingoma- Afro  
-  Marta Sikorska 

 

12.30 – 13.00   Przejście do Pasażu Schillera / Parku Sienkiewicza  

Lunch   

 

13.00 – 17.00   Animacje namiotowe   

.Wydarzeniem towarzyszącym będą warsztaty z prof. Piotrem Jarguszem 
-  Street art. na podwórku– Obraz w przestrzeni społecznej. Sztuka uliczna 
i podwórkowa.  

 

18.00  Kolacja i koncert zespołu „Mała Caryna” – KEJA Pub Keja Pub, ul. Kopernika 46  
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DZIEŃ 3 
19 września 2020 r. 

ANIMACJA W PROCESIE – DZIEŃ DOŚWIADCZANIA RÓŻNORODNOŚCI 
   

 MIEJSCE: Biblioteka Tuvim, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Tuwima 46 

9.00 – 11.30 Warsztat na bazie doświadczeń z dnia 
poprzedniego:  

Animacja – event, czy misja?.  

Biblioteka Tuvim, Filia Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi, ul. Tuwima 46   

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa,   

11.45 – 12.30  Biblioteka – nowy pomysł na funkcje  
w rewitalizowanej przestrzeni miejskiej oraz 
zwiedzanie nowo oddanej do użytku Filii 
Biblioteki Miejskiej.  

 

12.30 – 12.45  Podsumowanie forum   

12.45   Lunch   
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OPISY WARSZTATÓW (z dnia drugiego):  
 
Cyrkosztuczki - Warsztaty polegają na zapoznaniu się ze sprzętem cyrkowym do żonglowania (piłeczki, talerze, 
obręcze, flowerstick, diabolo) i nauce operowania nimi w zakresie podstawowym. Z pozoru łatwe ćwiczenia z tymi 
rekwizytami  i niekiedy wygłupy doskonale wpływają na mózg, uczą koncentracji, wytrwałości, rozwijają refleks 
i synchronizują półkule mózgowe. Umiejętności te można wykorzystać do animacji rożnych grup. Dają one  dużo radości 
uczestnikom. Podczas działań  uczestnicy warsztatów będą próbowali przekazać swoją wiedzę i umiejętności 
zainteresowanym.  
Zapraszam, Tomek Nowak 
 
Rozbawione podwórko – pedagogika zabawy.  Dowiecie się, że prostota warsztatowa to czasem klucz do  świetnych 
aktywności. Nauczymy się wchodzenia w nieznane sobie podwórka, skwerki i w środowiska, przełamywania własnych 
barier wejścia i sposobów szybkiego zdobywania zaufania w środowisku zamkniętym, doboru form komunikacji, 
dostosowania zabaw do warunków przestrzeni, korzystania z dostępnej infrastruktury. Zaprezentuję proste metody 
poznania się, pracy z małą i dużą grupą, angażujące wszystkich z otoczenia, także dorosłych, ale z dobrowolną chęcią 
udziału; podam przykłady zabaw dostosowanych do możliwości ruchowych uczestników, także z różnymi 
niepełnosprawnościami/chorobami. Na warsztacie pojawi się kilkanaście zabawek animacyjnych i przedmiotów, których 
zastosowanie będziemy znajdywać na nowo. W plenerze, przede wszystkim spróbujemy wejść do otwartych przestrzeni, 
podwórek miejskich kamienic, przedstawiając cel naszej wizyty i zachęcając do udziału w warsztatach w parku 
z liczniejszą grupę uczestników. Czasem wystarczy kreda i kamyk, aby nawiązać relacje z mieszkańcami danego 
podwórka/społeczności, ale świetnie mieć coś w zanadrzu, jakiś bajer, który będzie zaskakującym elementem, idealnym 
zakończeniem animacji, np. plastyczną formą wyrazu zabraną do domu.  
Zapraszam, Małgorzata Cyrańska - Art Akcja 
 
Storytelling na Skrzatologa w Dolinie Skrzatów - Od 7 lat jestem Naczelnym Skrzatologiem Kraju. Sswoją wiedzę 
o skrzatach, którą chce Wam przekazać zebrałem i uzupełniłem w oparciu o mity Słowian, bajki, fizykę, biologię i zdrowy 
rozsądek. Podczas warsztatów w Dolinie Skrzatów, chciałbym podzielić się doświadczeniem w zakresie storytellingu, 
tworzenia postaci, animacji i animacji w turystyce.  Zaaranżujemy małą wioskę skrzatów, będziemy bawić się Glagolicą 
(alfabet dawnych Słowian) 
Zapraszam serdecznie, SKRZATOLOG-  Konrad Dzięcielewski – Stowarzyszenie Dolina Skrzatów 
 
Kolorowe okna – animacje plastyczne z cyklu Fabryczne historie, spotkanie z historią i tradycją Miasta Łodzi. W trakcie 
warsztatów uczestnicy poznają technikę tworzenia witraży. Samodzielnie wykonają projekt kolorowego okna na 
przykładzie architektury łódzkiej i istniejących witraży w przestrzeni miejskiej.  
Zapraszam serdecznie Katarzyna Kostrzewa - Kreskqwka 
 
Hauzeracy ze wsi Łodzi – warsztaty muzyczne polegające na wspólnej nauce improwizacji dźwiękowej w oparciu 
o wybrane utwory z repertuaru przedwojennych kapel podwórkowych Łodzi. Uczestnicy nie muszą posiadać 
przygotowania muzycznego.   
Zapraszam– Jan Gromski 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=flowerstick&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi635X7oqXrAhXto4sKHZzRAwoQkeECKAB6BAgMECo
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(Eko)logicznie – animacje poprzez działania twórcze z elementami majsterki. Zapraszamy wszystkich, którzy:   
❖ nie uciekają na widok młotka i prostych, choć ostrych elektronarzędzi (wszak do działań w terenie trzeba się 

przygotować); 
❖ chcieliby zarażać innych troską o środowisko naturalne (jak nie my, to kto?); 
❖ lubią rozwiązania niebanalne (i wprowadzają je w życie); 
❖ dawno nie trzymali w ręce igły (będzie okazja); 

są otwarci i lubią doświadczać. 
Będzie Eko! Będzie logicznie! Będzie odlotowo. Błysk w oku, duma z wykonanego własnoręcznie  
dzieła, do tego element zaskoczenia – to jest to! Idealnie, gdy to dzieło jest przydatne, użytkowe  
Zapraszam serdecznie -Akademia Dobrego Czasu- Oksana Hałatyn – Burda 
 
Gnieciotwory - warsztat z tworzenia małych form kostiumów, rekwizytów,  scenografii  teatralnej. Warsztat pokazuje, 
jak w "domowych" warunkach można stworzyć wspaniałe kreacje czy też symboliczne rekwizyty m.in. z papieru. 
Uczestnicy poznają podstawowe procesy projektowania i tworzenia kostiumów i scenografii oraz będą mogli stworzyć 
własną instalację. Tę formę często wykorzystujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą, która zaczyna swoją przygodę 
z teatrem, choć jest ona też bardzo inspirująca dla zaawansowanych adeptów tej sztuki.   
Serdecznie zapraszam - Kamil Kuligowski Fundacja  Form Art. 
 
Śpiew i taniec sposobem na życie (warsztaty afro) - animacje ruchowe, taneczno-wokalne.  Zapraszam do  
wspólnego tworzenia, poprzez śpiew, ruch i rytm drogi do budowania więzi i  komunikowania się między ludźmi, oraz 
wyrażania swoich przeżyć. Poprzez śpiew, taniec i rytm, ćwiczenia głosowe, rytmiczne i taneczne poznamy naturalny 
sposób rozmowy z innymi ludźmi, wyrażania siebie i pokazania towarzyszących temu emocji.  - chór Ingoma- Afro  -  
Marta Sikorska. 
 
Drugie życie rzeczy - warsztat „Zrób sobie torbę” z  Up-life. Zademonstrujemy jak rzeczom niechcianym, zużytym 
i niepotrzebnym dać nowe życie. Razem zmienimy je na produkty o wyższej wartości, piękne  i praktyczne. Obudzimy 
w Tobie gotowość, by zmieniać własne nawyki i odkrywać talent.  
POZNAJ NAS!   PRZYJDŹ DO NAS!   ZAPROŚ ZMIANY DO SIEBIE! - Fundacja Up-life - Ada Rybka 
 

 

ORGANIZATORZY 
 

Koordynator Marek Stoliński, nr tel.42 653 36 45; nr tel. kom 603 767 827 

• Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 

• Centrum Animacji i Rewitalizacji Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi 

• Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi  

• Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

• Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 
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W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. 42 651 50 30 lub e-mailem:  
 

sekretariat@bok.lodz.pl 
 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 

mailto:sekretariat@bok.lodz.pl

