
 
 

 
 

Wtorek, 18.01.2018 

 

Dzień Babci i Dziadka w łódzkich instytucjach kultury. 

Teatr Powszechny, ul. Legionów 21 

Specjalne pokazy. 

Szalone nożyczki i Ony na Dzień Babci i Dzień Dziadka 

21 i 22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza młodzież 

wraz z najbliższymi na spektakl "Szalone nożyczki" i „Ony”. Spędźcie ten czas wspólnie w 

Teatrze. 

SZALONE NOŻYCZKI, Paul Pörtner 

data: 21 stycznia 2018 r. godz. 19.00 Duża Scena 

opis:  Kultowy spektakl „Szalone nożyczki” to interaktywne przedstawienie idealne na 

rodzinny weekend w teatrze. Rozgrywająca się w salonie fryzjerskim komedia podszyta 

kryminałem gwarantuje dobrą zabawę widzom w każdym wieku. 

Salon fryzjerski „Szalone nożyczki” prowadzony przez mistrza grzebienia i – rzecz jasna – 

nożyczek, Ola Boskiego słynie z doskonałej obsługi i profesjonalnych usług, niestety na jego 

nienaruszonej reputacji pojawia się skaza – morderstwo w sąsiadującym z salonem 

mieszkaniu dokonane przez nieznanego sprawcę. Podejrzani są zarówno pracownicy salonu, 

jak i jego klienci. I tu do akcji wkraczają… Widzowie. To Państwo biorąc czynny udział w 

śledztwie wskazują winnego, to dzięki Wam dzielni policjanci mogą odtworzyć feralne 

zdarzenie z najdrobniejszymi szczegółami, to wreszcie Państwo, Widzowie, decydujecie o 

zakończeniu sztuki. 

Przekład: Elżbieta Woźniak 

Reżyseria: Marcin Sławiński 

Scenografia: Katarzyna Jarnuszkiewicz/Krzysztof Kelm 

Grają: Barbara Lauks, Beata Ziejka, Jakub Kotyński/Jakub Firewicz, Andrzej Jakubas, Piotr 

Lauks, Artur Majewski 



 
 

 
 

Wydarzenie płatne. 

 

ONY, Marta Guśniowska 

Data: 22 stycznia 2018 r. godz. 19.00 Mała Scena 

Opis: 22 stycznia o godz. 19:15 Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na spektakl  "Ony".  Jest 

to sztuka dla młodzieży, czyli dla ludzi, którzy powoli żegnają się z wiekiem dziecięcym, by w 

końcu zacząć rozumieć świat i funkcjonować w nim w sposób bardziej świadomy - by stać się 

dorosłymi. Ale to też sztuka dla dorosłych, którzy pamiętają ten moment i te wydarzenia, gdy 

stawali się dopiero dorosłymi.  Bo „Ony” to sztuka uniwersalna. 

Znakomity, wielopoziomowy tekst Marty Guśniowskiej to bajka à rebours. To opowieść o 

współczesnym świecie, o naszych zmaganiach, lękach i drzemiących w nas potworach. 

Główny bohater, po stracie matki wyrusza w podróż w poszukiwaniu ojca, którego nigdy nie 

znał. Droga, którą przebywa w onirycznej, bajkowej scenerii staje się metaforą dojrzewania. 

Podczas podróży Ony spotyka korowód bajkowych postaci, zdobywa serce Księżniczki, ma 

niesamowite przygody, by w finale osiągnąć spokój. A może po prostu, aby dorosnąć? 

Reżyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas 

Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak 

Ruch sceniczny: Jarosław Staniek/ Iwona Staniek 

Obsada: Małgorzata Goździk, Katarzyna Grabowska, Marta Jarczewska, Jarosław Dziedzic, 

Jakub Firewicz, Damian Kulec, Michał Lacheta, Arkadiusz Wójcik 

Wydarzenie płatne. 

 

Teatr Pinokio, ul. Kopernika 16 

21.01. g.12.00 Spektakl dla dzieci w wieku 6+ - „Świnki 3” w reżyserii Łukasza Bzury. Twórcy 
spektaklu postanowili sprawdzić, jak bohaterowie znanej opowieści o trzech świnkach i wilku 
poradzą sobie z budowaniem oraz burzeniem domów na Dzikim Zachodzie. Ich perypetie 
toczą się pośród fruwającego pierza, w rytm dzikiej muzyki country i bluegrass, granej na 
żywo. Po spektaklu zapraszamy na warsztat organizowany przez kawiarnię „Tubajka”. 



 
 

 
 

Płatne: spektakl – 20 zł (dziecko), 25 zł (dorosły); warsztat – 5 zł 

  

22.01. g.9.00 i g.11.00 Spektakl dla dzieci w wieku 6+ - „Świnki 3” w reżyserii Łukasza Bzury. 
Twórcy spektaklu postanowili sprawdzić, jak bohaterowie znanej opowieści o trzech 
świnkach i wilku poradzą sobie z budowaniem oraz burzeniem domów na Dzikim Zachodzie. 
Ich perypetie toczą się pośród fruwającego pierza, w rytm dzikiej muzyki country i bluegrass, 
granej na żywo. 

  

Płatny: 18 zł (dziecko) i 25 zł (dorosły) 

 

 

Widzewskie Domy Kultury 

23 stycznia (wtorek) godz. 10.00 - Dom Kultury „502” ul. Sacharowa 18 
Koncert dla babci i dziadka (z cyklu „Podajmy sobie ręce”)- wystąpi chór ZNP „Ale Gro”, 

obchodzący jubileusz X-lecia istnienia. Na koncert zaproszeni są goście z Domów Dziennego 

Pobytu, Domów Opieki Społecznej, Klubów Osiedlowych oraz mieszkańcy osiedla. Wstęp 

wolny. 

23 stycznia (wtorek) godz. 17.00 - Dom Kultury „502” ul. Sacharowa 18 
Koncert dla babci i dziadka- swoje umiejętności zaprezentują dzieci uczestniczące  

w zajęciach muzycznych i tanecznych organizowanych przez DK 502.  Wstęp wolny. 

23.01.2018r godz. 17.00 – Dom Kultury ”Widok” al. Piłsudskiego 133 
"W karnawałowym nastroju"  - koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Aleksandra Tansmana.  Wstęp wolny. 
 

Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 

 
Galeria Re:Medium, ul. Piotrkowska 113 
Termin: 22.01.2018, godz. 15.00 



 
 

 
 

 
Opracowanie i prowadzenie warsztatów: Adriana Michalska, Martyna Nowosiad 
 
Zapisy: galerie@mgslodz.pl, tel. 42 674 10 59, Liczba uczestników: 20, Wstęp bezpłatny 
 
Portrety Babci i Dziadka z papierowych talerzy 

 
Zapraszamy wnuczki i wnuki z Babciami oraz Dziadkami na wspólne warsztaty plastyczne, 
podczas których dzieci opowiedzą o wyglądzie zewnętrznym swoich babć i dziadków, m.in. o 
kolorze oczu i włosów. Na podstawie tego opisu będą miały następnie okazję stworzyć 
portrety swoich bliskich na papierowych talerzach. 
Podczas zajęć talerze zostaną pomalowane farbami, by nadać im kolor skóry, na który 
przykleją uprzednio namalowane oczy, usta czy uszy. Dodatkowo uzupełnią portrety 
akcesoriami, m.in. wytną z papierów, przykleją z plasteliny okulary czy biżuterię tak, by 
zindywidualizować każdy z powstałych wizerunków. 
 

Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza dzieci w wieku od 3 do 7 lat wraz z dziadkami, w 

dniu 21 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00, na warsztaty, podczas których wspólnie stworzone 

zostaną laurki dla Babci i Dziadka, poznamy książkę Angara, córka Bajkała oraz pobawimy się 

i porozmawiamy o sposobach okazywania emocji i uczuć. Spotkanie zakończy projekcja 

filmów animowanych (30 minut). 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka już kolejny raz AOIA przygotowuje Galę Laureatów XXIV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”. 

Gala odbędzie się 22 stycznia o godz. 12 00.  
W programie występy artystyczne. Gość specjalny - Teresa Lipowska. 
Wstęp wolny 

 Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13  

planuje następujące wydarzenia 



 
 

 
 

19.01.2018r. godz. 17.00 – „Wnuczkowie na medal” - międzypokoleniowa impreza 
artystyczna w wykonaniu dziecięcych grup działających w Centrum Kultury Młodych – 
występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Łódeczki”, Teatrzyku „Szurumburum” oraz 
wokalistów Studia Piosenki Marleny Barszczewskiej dedykowane wszystkim Babciom i 
Dziadkom z okazji Ich Święta. Wstęp wolny. 

22.01.2018r. godz. 10.30 – Integracyjny Poranek Artystyczny - „Czy to duchy spod poduchy?” 
– spektakl Teatru Seniorów „Skarpetkowa Łapa”, działającego przy Centrum Kultury Młodych 
oraz prezentacje artystyczne dzieci ze SP Nr 113. Gośćmi honorowymi wydarzenia będą 
Babcie i Dziadkowie. Na zakończenie przewidziane są działania warsztatowe - wszyscy 
uczestnicy zaproszeni będą do wspólnego śpiewania i recytowania.  

Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona – informacje pod nr tel. 42 684 24 02 

  

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83 

 

ZABIERZ BABCIE DO CENTRUM / ZABIERZ DZIADKA DO CENTRUM 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i Tęsknoty Cafe zapraszają w najbliższą sobotę i 

niedzielę w godz. 12-16 wnuków z babcią i/lub dziadkiem na pyszną szarlotkę do nowo 

otwartej kawiarni w siedzibie Centrum (ul. Wojska Polskiego 83). Do każdej zakupionej 

szarlotki dodawany będzie gratisowo Bałucki Słownik z opowieściami o łódzkich Bałutach. 

Ponadto o godz. 14 w sobotę planowane jest specjalne rodzinne zwiedzanie wystawy "Nie 

ma dzieci są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka". Z kolei w niedzielę o godz. 14 

planujemy  kuratorskie zwiedzanie wystawy "Lodzer miszmasz" z Joanną Podolską. Będzie 

okazja posłuchać opowieści babć i dziadków.  

 

Spotkania są bezpłatne. 

 

 

 

Małgorzata Loeffler, koordynator Zespołu ds. projektów Wydział Kultury UMŁ 
 



 
 

 
 

tel. 42 638 55 21; +48 785 578 785 

 

 


