
 

 

Program Forum Sąsiedzkiego 

12:00 - Centrum OPUS – W roli osób otwierających Forum Sąsiedzkie  
Przedstawicielki Centrum OPUS i Fundacji Strefa - Jolanta Woźnicka, Monika Hibner, Magdalena Mirys, Aleksandra Reszka 

12:10 - Przedstawicielki wybranych filii Bibliotek o swoich doświadczeniach i metodach pracy z mieszkańcami: 
Martyna Urbaniak – Kierowniczka „Przy Kostki” - 26 filii Biblioteki Miejskiej W Łodzi;  
Monika Barr – Kierowniczka „Otwartej” - 49 filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi;  
Katarzyna Gołębiowska – Kierowniczka „Rozgrywki” – 14 filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

13:00 - Podsumowanie Spacerów w ramach SSK - pokaz zdjęć P. Mariana Kluka i Łukasza z Bałut oraz 3 inicjatyw 
zrealizowanych na Bałutach (podcasty Łukasza z Bałut, podcasty Jana Gromskiego i filmiki po warsztacie z animacji 
poklatkowej). 

13:30 – 13:40 przerwa 

13:40 - Narzędzia do pracy z mieszkańcami w obszarze animacji społeczno- kulturalnej dobre praktyki. 

13:45 - Maria Nowakowska – „Jak się przygotować i poprowadzić spacer z mieszkańcami?” 
Popularyzatorka dziedzictwa architektonicznego, animatorka i aktywistka od czterech lat związana z autorską inicjatywą „Łódzki detal”. 
Przewodniczka po Łodzi, autorka książek o lokalnej architekturze oglądanej z perspektywy szczegółu („Łódzki detal” – 2016, „Przewodnik po 
secesji Łodzi i województwa łódzkiego” – 2018), dyrektorka programowa Festiwalu Detalu Architektonicznego #detalfest. Autorka i producentka 
gry o łódzkiej architekturze – „Łowcy detali” – która w 2018 r., która została rozesłana do 296 łódzkich instytucji kultury i oświaty. 

14:45 - Ilona Majewska – „Jak odkrywać ważne dla mieszkańców miejsca za pomocą narzędzi animacji kulturalnej?” 
Ilona Majewska (1983) etnografka i animatorka kultury. Od 2008 roku angażuje się w działania z pogranicza edukacji kulturalnej i animacji 

lokalnych społeczności. w latach 2010-2016  zaangażowana w projekty z obszaru edukacji do wielokulturowości i równości prowadzone przez 

Stowarzyszenie Tkalnia i Stowarzyszenie im. A. Gołąba w Zgierzu.  Współprowadziła 3 edycje Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego - działania 

adresowanego do dzieci ze społeczności wiejskich. Jako etnografka współpracuje z kolektywem badawczym "Ważka" zajmującym się 

dziedzictwem Dolnego Śląska. Specjalizuje się w pracy wokół pamięci, herstorii, zbieraniu i upowszechnianiu opowieści o nieistniejących 

zakładach pracy. Obecnie prowadzi Pracownię Multimedialną w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, równolegle prowadząc "Robimy warsztaty" - 

działalność w której etnograficzne i edukacyjne zainteresowania łączy z filmem animowanym. Dwukrotna stypendystka Stypendium twórczego 

MKiDN w obszarze animacji kultury.   

 

15:45 - Inspekty – „Jak uprawiać ogrody w mieście” 
Dominika Krzych i Kasia Basiewicz, czyli www.inspekty.pl. 

Ogrodniczki z zamiłowania, mamy, miłośniczki miejskiego życia. Uprawiają w mieście warzywa i prowadzą pierwszy w Polsce portal o miejskim 

ogrodnictwie www.inspekty.pl. Inspirują się i przekonują, że bycie miejskim ogrodnikiem jest łatwe i daje mnóstwo satysfakcji!  

Po sąsiedzku tworzą swój miejski ogródek. Dzielą się doświadczeniami i szukają inspiracji.  

„Wierzymy, że działanie na małą skale może wpłynąć pozytywnie na nasze otoczenie.  
Uprawiaj warzywa w mieście!” 
 

16:45 Emilia Dmochowska – „Jak utworzyć i rozwijać kawiarenkę naprawczą?” - Informacje o inicjatywie 
Od 10 lat pracuje w Akademii Rozwoju Filantropii. Zarządza m.in. projektami dotyczącymi społeczności lokalnych,  także nowym programem 

„NaprawiaMY z Veolią”, w ramach którego powstają kawiarenki naprawcze w Łodzi.  Z ciekawością obserwuje rozwój aktywności społecznej  

w Polsce i docenia, że w ramach swojej pracy, może poznawać ludzi z pasją do działania. Stara się wdrażać w życie zasady zero waste i zwiększać 

swoją wiedzę na ten temat. 

Podczas spotkania opowie o tym czym jest kawiarenka naprawcza i skąd pochodzi ten pomysł. Zaprezentuje przykłady kawiarenek w Polsce i na 
świecie. Pokaże od czego zacząć, żeby założyć kawiarenkę naprawczą i co jest do tego potrzebne. Przedstawi program „NaprawiaMY z Veolią”, 
który został zainicjowany przez Fundację Veolia Polska i jest przez nią finansowany. 
 

17: 45- 18:00 Podsumowanie i zakończenie Forum 
 

http://www.inspekty.pl/
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