
Wakacje w mieście. 
14 instytucji, kilkadziesiąt propozycji: półkolonie, warsztaty, pokazy spektakli, koncerty. 
 
 
Półkolonie w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93 
 
termin: 09–13.07.2018 r. w godz. 8:00–16:00 

wiek uczestników: 7–14 lat 

ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) 

koszt: 560 zł / osoba (rabat dla rodzeństwa: drugie i następne dziecko 460 zł) 

cena zawiera: udział w warsztatach, II śniadanie, obiad, ubezpieczenie 

zapisy: do 10.06.2018  email: edukacja@nowy.pl 
 
Lato w Nowym to półkolonie teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat. Proponujemy 
udział w warsztatach dramaturgicznych, aktorskich, reżyserskich, scenograficznych i 
muzycznych prowadzonych przez aktorów Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 8 godzin dziennie.  

  

Uczestnicy poznawać będą poszczególne etapy powstawania dzieła scenicznego. Efektem 
warsztatów będzie wystawienie spektaklu, który zostanie zaprezentowany na Małej Scenie 
Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 

 
Centrum Kultury Młodych Łódź ul. Lokatorska 13 
 
 
25.06 – 06.07.2018r. godz. 8.00-16.00 Półkolonie letnie dla dzieci w wieku 6-10 lat. W 
programie: wycieczki, warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, zabawy sportowe, 
animacje taneczne, projekcje filmowe i inne atrakcje. Organizatorzy obok ciekawego 
programu półkolonii, zapewniają opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców oraz II 
śniadanie, obiad i podwieczorek. Koszt 450,00 zł za 2 tygodnie. Szczegółowy program na 
www.ckm.lodz.pl. Obowiązują zapisy pod nr tel. 42 684 24 02 
  
13.07.18 godz. 12.00 – otwarcie wystawy pt.: Willa Leona Rappaporta  na zdjęciach i 
rysunkach Cezarego Kanara” w Centrum Kultury Młodych. Wystawę będzie można oglądać 
od pon. do pt. w godz. 9.00 – 15.00 – finisaż wystawy planowany jest na 29.07.2018r. o godz. 
10.30 oraz wycieczka piesza od Czerwonego Rynku do Placu Reymonta z przewodnikiem i 
autorem wystawy Cezarym Kanarem. 
  
28.07.2018r. (sobota) godz. 10.00 – 18.00 - Urodziny Łodzi na Dąbrowie 
Miejsce: Skwer im. Maksymiliana Kolbego oraz Filia Centrum Kultury Młodych „Klub 
Dąbrowa” 
Harmonogram działań: 
godz. 10.00 – 11.00 – akcja promocyjna wśród lokalnych mieszkańców – animacje 
przygotowane przez tancerzy ZPiT „Łódź” zrealizowane na terenie osiedla 
  
godz. 11.00 – 12.00 – spotkanie w Filii Centrum Kultury Młodych „Klub Dąbrowa” – Łódź, ul. 
Dąbrowskiego 93 – prelekcja i prezentacja multimedialna pt „Łódzka Manufaktura? Historia 
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przemysłowej Łodzi w pigułce” – prelekcja Izabeli Kacprzyk – wieloletni animator kultury, 
filmoznawca 
  
godz. 12.00 – 18.00 – działania plenerowe na terenie Skweru im. Maksymiliana Kolbego: 
- prezentacje artystyczne łódzkiego zespołu wokalnego „TYTKA” 
-„Melodie z łódzkiego podwórka” – wspólne śpiewanie łódzkich piosenek z udziałem 
lokalnych mieszkańców – realizacja Marek Feter 
- zabawy z łódzkiego podwórka – zabawy podwórkowe wraz z konkursami familijnymi 
- legendy regionu łódzkiego – przybliżenie legend łódzkich połączone z konkursami 
tematycznymi 
- wspólne budowanie makiety charakterystycznych obiektów naszego miasta 
- sesja zdjęciowa „Łódzka rodzina” 
- stoiska animacyjne dla dzieci: łódzkie mandale, „Łódzka tytka”, kolorowanki tematyczne 
- kiermasz rękodzieła ludowego (sizal, papieroplastyka, koronki, ceramika) 
- inne atrakcje płatne 
Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny 
  
29.07.2018r. (niedziela) godz. 10.00 – 18.00 - Urodziny Łodzi w Centrum 
Miejsce: Centrum Kultury Młodych – Łódź, ul. Lokatorska 13 – placyk przy Centrum Kultury 
Młodych 
Harmonogram działań: 
godz. 10.00 – 12.00  - warsztaty edukacyjne dla dzieci związane z Łodzią – łódzkie 
specjalności kulinarne, legendy związane z regionem łódzkim oraz Łódź Bajkowa 
„Se-Ma-For” – miejsce realizacji: Centrum Kultury Młodych. Ilość miejsc ograniczona – na 
wycieczkę obowiązują zapisy pod nr tel. 42 684 24 02 
  
godz. 10.30 – 13.00 – finisaż wystawy pt.: Willa Leona Rappaporta  na zdjęciach i rysunkach 
Cezarego Kanara” w Centrum Kultury Młodych. 
Po oprowadzeniu po wystawie, wycieczka „ Rzgowska od Czerwonego do Górnego Rynku”. 
Plan wycieczki: wyjście spod Centrum Kultury Młodych – Czerwony Rynek – Rzgowska - Plac 
Niepodległości - Plac Reymonta i powrót do Centrum Kultury Młodych. Wycieczkę 
poprowadzi Cezary Kanar – łódzki przewodnik, wieloletni pracownik Centrum Kultury 
Młodych. Ilość miejsc ograniczona – na wycieczkę obowiązują zapisy 
pod nr tel. 42 684 24 02 
  
godz. 12.00 – 14.00 - akcja promocyjna wśród lokalnych mieszkańców – animacje 
przygotowane przez tancerzy ZPiT „Łódź” zrealizowane na terenie osiedla SM „Lokator” 
  
godz. 14.00 – 18.00 – „Sztajerek na fajfie – czyli zabawa po łódzku” 
Impreza plenerowa na Lokatorskiej. Na dobry początek – łódzka zalewajka dla każdego. 
W programie: występy wokalne i taneczne, animacje i konkursy tematyczne nawiązujące do 
Łodzi, kiermasz rękodzieła, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze inspirowane historią Łodzi, 
mini studio atelier „pod chmurką” – zdjęcia w strojach łódzkich i ludowych. 
Na zakończenie - warsztaty taneczne i zabawa z elementami folkloru łódzkiego dla 
uczestników wydarzenia połączone ze wspólnym grillowaniem. 
Miejsce realizacji: placyk przy Centrum Kultury Młodych 
Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny 



  
 
 
 
 
SIERPNIOWE WARSZTATY W CENTRUM KULTURY MŁODYCH  W ŁODZI UL. Lokatorska 13 
  
 

1. Udział w „Wakacyjnych warsztatach” mogą wziąć udział dzieci w wieku 7 – 10 lat. 
2.   Uczestnictwo dzieci w warsztatach jest bezpłatne. 
1. Dziecko pozostaje pod opieką uprawnionego pracownika CKM w godz. od 10.00 – 

12.00. 
2. Obowiązuje wcześniejsze zapisanie dziecka pod nr tel. 42 684 24 02 oraz wypełnienie 

przez opiekuna dziecka „Deklaracji uczestnictwa w warsztatach” (do pobrania w 
CKM) 

3. Opiekun zobowiązany jest osobiście odebrać dziecko po warsztatach o  godz. 12.00. 
  
  
PROGRAM WARSZTATÓW: 
  
  
07.08.2018r.  godz. 10.00 – 12.00 
Warsztaty kulinarne pieczenia pizzy dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Obowiązują zapisy. 
  
09.08.2018r. godz. 10.00 – 12.00 
Warsztaty plastyczne „ Papierowe miasto”dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Obowiązują zapisy. 
  
14.08.2018r.  godz. 10.00 – 12.00 
Projekcja filmowa dla dzieci w wieku 7 – 10.lat. Obowiązują zapisy. 
  
20.08.2018r. godz. 10.00 – 12.00 
Podwórkowe rozgrywki sportowe – tenis stołowy i trambambula. Wymagane własne rakietki 
do  tenisa stołowego. Obowiązują zapisy. 
  
22.08.2018r. godz. 10.00 – 12.00 
Podwórkowe rozgrywki sportowe – tenis stołowy i trambambula. Wymagane własne rakietki 
do tenisa stołowego. Obowiązują zapisy. 
  
28.08.2018r.  godz. 10.00 – 12.00 
Zabawy taneczne i integracyjne dla dzieci w wieku 7 – 10.lat. M.in. zabawa z chustą 
animacyjną 
i proste choreografie do znanych letnich przebojów. Obowiązują zapisy. 
  
Na wszystkie warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy: 
- pod nr tel. 42 684 24 02 
- na e-mail: ckm@toya.net.pl 
- osobiście w Centrum Kultury młodych – Łódź, ul. Lokatorska 13 



  
Warsztaty odbędą się przy min. 8 dzieci. 
Grupy warsztatowe max. do 20 osób.                    
 

 
 
 
 
 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 10 lat do udziału w półkoloniach w Centrum kultury Młodych. 
Zapisy dzieci i wydawanie „Kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku” od dnia 
04.05.2018r.w siedzibie Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13 w godzinach 8.00 
– 16.00. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest dostarczenie do dnia 
08.06.2018r.  wypełnionej Karty kwalifikacyjnej dziecka i dokonanie wpłaty kwoty 450 zł w 
kasie Centrum Kultury Młodych lub na rachunek bankowy CKM Nr 76 1240 3028 1111 0000 
2822 1407 z podanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dopiskiem „Uczestnik półkolonii”. 
 
PROGRAM PÓŁKOLONII  W CENTRUM KULTURY MŁODYCH W DNIACH 25.06 – 06.07.2018r. 
PONIEDZIAŁEK  25.06.18 
- „Na dobry początek” - gry i zabawy integrujące uczestników półkolonii,  wspólne ustalenie 
zasad bezpieczeństwa oraz dobrej zabawy na półkoloniach                                                          
-  Projekcja filmowa 
 WTOREK  26.06.18 
- Wycieczka do kręgielni „Król kul” w CH „Sukcesja” 
-  Gry i zabawy rekreacyjne w parku  H. Dubaniewicza/ul. Strycharska 
ŚRODA  27.06.18 
-  Warsztaty plastyczne 
 - „Taneczny mikser” - gry i zabawy z elementami tańca 
CZWARTEK  28.06.18 
 - Warsztaty edukacyjne „Kultury świata - Francja”- zapoznanie z zabawami, muzyką i 
tańcami 
 - Warsztaty kulinarne „ Potrawy kuchni francuskiej” –  samodzielne przygotowanie 
podwieczorku 
 PIĄTEK  29.06.18 
 - Wycieczka do Centralnego Muzeum Włókiennictwa i warsztaty  artystyczne        
- Projekcja filmowa 
 PONIEDZIAŁEK  02.07.18 
- Gry i zabawy  z elementami tańca  oraz rozgrywki sportowe 
- Warsztaty sprawnych rąk  - „Wakacyjna biżuteria” 
  
WTOREK  03.07.18    
- „Poszukiwacze skarbów „ –  gra terenowa w okolicach Uroczyska/Osiedle Lublinek 
- Projekcja filmowa 
ŚRODA  04.07.18 

- Warsztaty plastyczne 



- Gry i zabawy rekreacyjne w parku  H. Dubaniewicza/ul. Strycharska 

 CZWARTEK  05.07.18 
 - Warsztaty edukacyjne „Kultury świata - Grecja”- zapoznanie z zabawami, muzyką i tańcami 
- Warsztaty kulinarne „ Potrawy kuchni greckiej” –  samodzielne przygotowanie 
podwieczorku 
  PIĄTEK  06.07.18 
- Wycieczka autokarowa do Bolimowa, warsztaty garncarskie i ognisko z pieczeniem 
kiełbasek 
Organizator zastrzega  sobie prawo  wprowadzania zmian do programu półkolonii w 
zależności od warunków atmosferycznych i ciekawych propozycji. 

  Kierownik turnusu: Agata Papierkowska tel. 42 684 24 02 
Wychowawcy:  Anna Koralczyk, Ewa Rutkowska-Podwysocka, Beata Stelmach, , Ewa Filipska, 
Izabela Kacprzyk, 
  
  
 
 
 Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 
 
12.07 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
19.07 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
26.07 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
02.08 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
09.08 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
16.08 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
23.08 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie  
24.08. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
25.08. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
26.08. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
28.07 -  Święto Łodzi - 10.00 - 14.00 - strefa poranków rodzinnych w Fabryce Sztuki - miejsce 
spotkań i warsztatów rodzinnych - bezpłatnie 
29.07 -  Święto Łodzi - 10.00 - 14.00 - strefa poranków rodzinnych w Fabryce Sztuki - miejsce 
spotkań i warsztatów rodzinnych - bezpłatnie   
30.08 -  LDZ Alternatywa 2018 - godz. 21.00 - bezpłatnie 
31.08. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
01.09. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
02.09. -  Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY 2018: Teatr między 
Słowami - częściowo płatne 
 
Szczegółowe informacje na stronie Fabryki Sztuki: http://www.fabrykasztuki.org/pl/ 
Wstęp na warsztaty: 10zł za dziecko/od osoby 

http://www.fabrykasztuki.org/pl/


 
Międzynarodowy Festiwal Retroperspektywy 2018: TEATR MIĘDZY SŁOWAMI odbędzie się 
24.08-26.08 i 31.08-02.09.2018 na terenie postindustrialnej przestrzeni Art_Inkubatora i 
Fabryki Sztuki w Łodzi. Tegoroczna edycja będzie poświęcona SŁOWU w sztuce scenicznej, 
jako dominancie w tworzywie, strukturze i dramaturgii spektaklu/koncertu. Poza 
mistrzowskimi pokazami Ireny Jun czy Mai Komorowskiej chcemy zaprezentować 
nowatorską obecność słowa w muzyce tradycyjnej i współczesnej, oraz obecność i 
kreatywność słowa w tańcu i ruchu, realizowane przez wybitne grupy teatralne z Polski i 
zagranicy, między innymi z Izraela, Grecji i Portugalii. 
Charakterystyczną cechą Festiwalu RETROPERSPEKTYWY jest jego aspekt edukacyjny: 
warsztaty, spotkania i dyskusje z zaproszonymi artystami oraz wymiana doświadczeń.  
To jedyne w Polsce spotkanie teatrów instytucjonalnych z teatrami niezależnymi we 
wspólnej festiwalowej przestrzeni. To także czas wzajemnych działań i prezentacji metod 
pracy na polu szeroko rozumianej edukacji i pedagogiki teatralnej - istotnego elementu 
wszystkich projektów Teatru CHOREA. 
Płatne/bezpłatne: częściowo płatne 
 
LDZ Alternatywa, jedno z ważniejszych wydarzeń na muzycznej mapie Łodzi, to cykl 
bezpłatnych koncertów w lipcu i sierpniu, które prezentuje publiczności najciekawsze 
zjawiska polskiej (a okazjonalnie także zagranicznej) sceny alternatywnej. 
 
 Widzewskie Domy Kultury 
 
DZIAŁANIA WAKACYJNE – WIDZEWSKIE DOMY KULTURY 

1.      Letnie zajęcia półkolonijne „Animacje w wakacje” dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej 
25.06-06.06.2018 od poniedziałku do piątku w godz. 10-15. Odpłatność 80zł / tydzień Dom 
Kultury „502” 
W programie: 

·        Konkursy, gry i zabawy 
·        Zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie, akademia klocków 
·        Spotkania ze zwierzętami 
·        Wycieczki 

2.      Gra terenowa dla dzieci "Koniec języka za przewodnika” w ramach projektu „Szósty Mały 
książkomaniak” dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury oraz ze środków Miasta Łodzi i Veolii 
 

29.06.2018 godz. 10.30 
 
Podczas gry dzieci będą miały za zadanie rozwiązać kilka literackich i historycznych zagadek 
w przestrzeni fabryki należącej do partnera projektu - Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-
Ma. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. 
 

6 lipca  godz.10.00-12.00 
 

Warsztaty taneczne i cyrkowe dla uczniów szkoły podstawowej nr. 33 
 Miejsce : Dom Kultury „Ariadna” 



 
25 sierpnia godz. 10.00-14.00 

 
W poszukiwaniu 100 łódzkich rzek 
W programie : 
Spotkanie z przedstawicielem łódzkiego ZWiK-u, „Tajemnice łódzkich rzek” prezentacja 
dotycząca parametrów łódzkiej wody 
Spotkanie z dietetykiem, który opowie o znaczeniu wody dla organizmu, a także o 
zagrożeniach wynikających z odwodnienia 
Omówienie diet pozwalających utrzymać właściwe nawodnienie organizmu 
Pomiary zawartości wody w organizmie przed i po wysiłku z wykorzystaniem wagi TANITA 
Wycieczka z przewodnikiem „Od źródeł rzeki Jasień do początków fortuny fabrykanckiej” 
Wstęp wolny 
Miejsce : Dom Kultury „Ariadna” 
  
  
  
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
 

    Koncerty z cyklu Geyer Music Factory 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282 
piątki, godz. 21.00 
Bliższe informacje dostępne po 4.06.2018 
Geyer Music Factory to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na 
terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 2018 przypada dziesiąta – 
jubileuszowa edycja festiwalu. W piątkowe letnie wieczory wewnętrzny dziedziniec 
muzeum zamieni się w scenę muzyczną, na której wystąpią znani i cenieni polscy 
muzycy. 
  

    Letni Festiwal Filmowy Polówka 
Soboty, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282 
  

     Wystawa „Metamorfizm” 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282 
Budynek D, II piętro 
Magdalena Abakanowicz odcisnęła wyraźny ślad w światowej sztuce tkaniny dzięki 
prezentacji swoich przemyśleń, idei i osiągnięć na kilku edycjach legendarnego Biennale 
Tkaniny w Lozannie. Relacje były obustronne i przebiegały na różnych płaszczyznach. 
Pozwoliły skupić na artystce uwagę całego świata, a jednocześnie spowodowały, że jej 
wpływ na światową sztukę, przede wszystkim tkaniny, nabrał tak szerokiego i 
ogromnego znaczenia. Kontakty lozańskie, przyjaźnie Abakanowicz z Alice i Pierre’em 
Pauli, Marguerite i Pierre’em Magnenat, pozwalają po wielu latach odkrywać wspaniałe 
dzieła, które artystka przekazała swoim szwajcarskim przyjaciołom. Stanowią one 
obecnie część zbiorów Fundacji Toms Pauli, która zachowuje i bada bogatą spuściznę 
lozańskich Biennale. I nie były dotychczas prezentowane publiczności w Polsce. To czyni 
tę wystawę tak wyjątkową. 



  
Wystawa „Christian Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja” 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282 
Budynek D, III piętro 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ma niezwykłą okazję przypomnieć 
dokonania Christiana Diora, a także powojennych paryskich mistrzów haute couture 
dzięki uprzejmości polskiego kolekcjonera i eksperta, Adama Leja, właściciela ponad 
pięciu tysięcy obiektów z historii mody. 
Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest wyłącznie kreacjom spod 
znaku domu mody Dior. Zaprezentowane zostały oryginalne stroje, ale także 
uzupełniające je akcesoria - kapelusze, buty, jak również biżuteria. To podróż przez całą 
historię tego domu mody, ukazująca, jak Dior interpretował w swoich strojach 
tendencje pojawiające się w stale zmieniającej się rzeczywistości kolejnych 
dziesięcioleci. 
Szerszy kontekst prezentacji nadaje druga część wystawy. Zaprezentowano 
najważniejsze powojenne tendencje światowego krawiectwa w interpretacji czołowych 
paryskich projektantów. Pokażemy kreacje haute couture największych domów mody 
Paryża takich jak: Jacques Heim, Nina Ricci, Jacques Griffe, Lola Prusac, Pierre Balmain, 
Jeanne Lanvin, Roger Vivier, Douillet Doucet, Jean Patou, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, 
Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, André Courrèges, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, 
Thierry Mugler,  Jean Louis Scherrer, Ted Lapidus, Loris Azzaro, Philippe Venet, Olivier 
Guillemin, Franck Sorbier, Christophe Josse i wielu innych. Całość kolekcji mody Adama 
Leja jest jedną z najbardziej znaczących w Europie. 
  

    „Razem tworzymy świat. Wystawa lalek” 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282 
Budynek D, parter 
Wystawa dostępna do 19.08 
Prezentacja lalek pochodzących ze zbiorów Jolanty Królikowskiej, urodzonej w Łodzi 
artystki, podróżniczki, prezeski Fundacji Jomi, która od lat prowadzi i wspiera działania 
mające na celu poprawienie życiowej, materialnej i społecznej sytuacji mieszkańców 
Afryki. Artystka podróżuje po świecie w poszukiwaniu twórczych inspiracji, jak również 
lalek do swojej kolekcji. Pierwsza, zakupiona została w Ugandzie jako podarunek dla 
głuchoniemej dziewczynki. Dała ona początek kolekcji. Prezentowane w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi lalki pochodzą z różnych krajów, mają ubrania w 
charakterystycznych dla swego regionu kolorach, krojach i powstały z tkanin 
wykonywanych znanymi od pokoleń technikami. Przypominają wyglądem mieszkańców 
krain, z których pochodzą. Za każdą z nich stoi historia - niektóre były darem dla 
kolekcjonerki, inne pochodzą z warsztatów lokalnych artystów, jeszcze inne zostały 
zakupione specjalnie do kolekcji. 

 
Wakacje w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, u. Wojska Polskiego 83 
 
Gra edukacyjna dla dzieci w wieku 8-14 lat  
W podziemiach Starego Miasta odnaleziono nieznaną walizkę. Niestety zamknięta jest na 
kłódkę, którą otworzyć może tylko poprawny szyfr. Co jest w walizce? Jedne legendy mówią, 
że jest to ukryta część skarbu Izraela Poznańskiego. Inne, że to pierwszy zeszyt do nut Artura 



Rubinsteina. Mieszkańcy Starego Miasta opowiadają, że są to zaginione od stu lat przepisy na 
najlepsze bajgle w Królestwie Polskim. A może walizka kryje inną tajemnicę? By odkryć 
sekret ukryty w podziemiach Starego Miasta musisz odnaleźć wskazówki ukryte w Centrum 
Dialogu na wystawie Lodzer Misz Masz;. Zapraszamy do poznania historii wielokulturowej 
Łodzi i przygody pełnej nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Zapisy dla grup: edukacja@centrumdialogu.com 
 
Zajęcia dla grup w wieku 8 - 14 lat pt. Miasto Bałuty 2017; 
Warsztaty o Bałuckich naj. Dzieci podczas krótkiego warsztatu poznają największe, 
najmniejsze, najstarsze, najlepsze rzeczy, miejsca, atrakcje związane z Bałutami. Po 
wypełnieniu karty pracy i krzyżówki bałuckiej wezmą udział w turnieju Memory Bałuckiego. 
Zapisy dla grup: edukacja@centrumdialogu.com 
 
CHODŹ NA SPACER. JEST WTOREK. 
 
W tym roku Festiwal Łódź Czterech Kultur odbędzie się we wrześniu. Ideą festiwalu jest 
budowanie pomostów pomiędzy historią a teraźniejszością. W lipcu zapraszamy na 
festiwalowy PROLOG – pięć / spacery śladem 4 kultur współtworzących Łódź. 
Oprowadzać będą: Joanna Podolska, Adam Sitarek i Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu 
im. Marka Edelmana. 
 
3 LIPCA 2018 ŁÓDŹ WIELU KULTUR 
start: plac Wolności 
 
10 LIPCA 2018 PO POLESIU 
start: Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, ul. Łąkowa 27 
 
17 LIPCA 2018 PIOTRKOWSKA 2 
start: plac Reymonta 
 
24 LIPCA 2018 SZLAKIEM ŁÓDZKIEGO BUNTU 
start: Pomorska / Wschodnia 
 
31 LIPCA 2018 RUDA PABIANICKA 
Start: Starorudzka / Pabianicka 
 
OTWARCIE WYSTAWY AGNIESZKI TRACZEWSKIEJ (wydarzenie towarzyszące 74. 
Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto) 
17.00 Otwarcie wystawy Agnieszki Traczewskiej „Powroty“ Spacer po cmentarzu 
żydowskim Miejsce: Cmentarz żydowski, ul. Bracka 40 (wejście od ul. Zmiennej) 
 
Miejsce: Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim, ul. Bracka 40 (wejście od ul. 
Zmiennej) 
 
 
 
74. Rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto 



 
Główne obchody odbędą się 29 sierpnia. 
25 – 29 sierpnia wydarzenia towarzyszące. 
Program dostępny będzie wkrótce. 
 
Dom Literatury, ul. Roosevelta 17 
każda środa - spektakle w ramach Letniej Sceny - płatne 35/25 zł 
 
za darmo: 
od 12.07 wystawa plastyków amatorów 
od 30.07 wystawa Urban & Human Empathy 2018 
od 10.08 wystawa M.Ledwosińskiej 
od 20.08 wystawa OBRAZ+TEKST=SZTUKA #2 - Acapulco Studio 
 
 
 
Muzeum Kinematografii w Łodzi podczas wakacji 2018 (lipiec/sierpień): 
 
Letni Kinematograf Rozrywkowy 2018 
 
6, 7, 13, 20, 21, 27 lipiec 2018 
3, 4, 10, 17, 24, 31 sierpień 2018 
9. edycja LKR to dwa bloki tematyczne w dwóch różnych przestrzeniach – w wakacyjne piątki 
po zmierzchu Gwiazdy pod gwiazdamina Starym Rynku, oraz Roztańczone Hollywoodw 3 
wakacyjne soboty w Parku Źródliska I. Seanse filmów pełnometrażowych są poprzedzone 
prelekcjami i konkursami dla widzów oraz pokazami filmów krótkometrażowych 
nagrodzonych na 6. Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Animowanych O!PLA! 
Program szczegółowy: 
Gwiazdy pod gwiazdami. Stary Rynek w Łodzi, wakacyjne piątki 
6.07 • piątek, godz. 22.00, Paterson (2016), 113’ 
13.07 • piątek, godz. 22.00, Kamper (2016), 89’ 
20.07 • piątek, godz. 21.30, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie (2016), 97’ 
27.07 • piątek, godz. 21.30, The Florida Project (2017), 115’ 
3.08 • piątek, godz. 21.00, Ja, Daniel Blake (2016), 100’ 
10.08 • piątek, godz. 21.00, Ach śpij kochanie (2017), 100’ 
17.08 • piątek, godz. 20.30, American Honey (2016), 158’ 
24.08 • piątek, godz. 20.30, Toni Erdmann (2016), 162’ 
31.08 • piątek, godz. 20.00, Munio: Strażnik Księżyca (2014), 85’  
Roztańczone Hollywood. Park Źródliska I, wakacyjne soboty 
7.07 • sobota, godz. 22.00, New York, New York (1977), 155’ 
21.07 • sobota, godz. 21.30, Hair (1979), 121’ 
4.08 • sobota, godz. 21.00, Chicago (2002), 113’ 
Wstęp bezpłatny. 
 
Mały Kinematograf 
 
Wakacyjne środy o godz. 11.00: 4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia 2018 



Wakacyjne niedziele o godz. 12.00: 1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia 2018 
 
Mały Kinematograf to spotkania kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych w wakacyjne środy 
i niedziele. Dzieci w wieku 3 – 7 lat kręcą własne filmy animowane, wspólnie oglądają, 
zwiedzają i tworzą: malują, wycinają, wyklejają, kreują przestrzeń, a przede wszystkim 
dobrze się bawią. Poznają historię polskiego filmu animowanego. Na dużym ekranie oglądają 
przygody bohaterów rysunkowych i lalkowych opowieści, m.in. Bolka i Lolka, Pampaliniego, 
Reksia i wielu innych, a przede wszystkim dobrze się bawią. 
Wstęp płatny. 
 
Tu wakacyjna Stacja ANIMAcja! 
 
5, 12, 19, 26 lipca 2018 
2, 9, 23, 30 sierpnia 2018 
Warsztaty z animacji poklatkowej, na których uczestnicy w wieku 8-13 lat wymyślają fabułę, 
wycinają, rysują, montują i po trzech godzinach zajęć oglądają efekty swojej pracy na dużym 
ekranie. Zajęcia pozwalają na poznanie różnych technik tej formy animacji. 
Wstęp płatny. 
 
 
 
 
BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY: 
 

LATO 2018 w Bałuckim Ośrodku Kultury 
 
Centrum Twórczości „Lutnia”, ul. Łanowa 14 
Od 2018-06-25 do 2018-07-06, godz. 10.00-14.00 
 
Wakacyjna Akademia Sztuki – Zajęcia warsztatowe - zapewnienie dzieciom aktywnego i 
twórczego spędzenia czasu wolnego w trakcie wakacji - wspólne przygotowywanie 
przedstawienia - karaoke - gry i zabawy 
 
 
2018-08-01, g. 10.00 FINAŁ KONKURSU STYPENDIALNEGO DLA 
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ROMSKICH 
 
Konkurs stypendialny/ warsztaty - występy 
artystyczne - przesłuchania konkursowe w 
kategorii: muzyka, taniec, plastyka, sport - 
warsztaty - impreza współorganizowana z 
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w 
Polsce . 01-03.08.2018 
 
Bezpłatne 
 



Od 2018-07-09 do 
2018-07-13, godz. 10.00 
 
Artystyczne Spotkania z Muzyką - Zajęcia dla 
dzieci i młodzieży 
 
100,00 zł 
opłata od uczestnika 
 
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” , ul. Żubardzka 3 
Od 2018-06-25 do 2018-07-06 
 
Półkolonie letnie 250 zł / os /I turnusów CEK 
 
2, 9, 16, 23, 30. 07. 2018 r , godz. 16.00 – 17.30 
 
„Taneczne poniedziałki” Bezpłatne 
 
2, 3, 4, 5. 07. 2018r, godz.16.30 – 18.30 
 
Improwizacja w tańcu - warsztat taneczny Bezpłatne 
 
7, 14, 21, 28. 07. 2018r godz. 10.00 – 14.00 
 
Rodzinne warsztaty fotograficzne: Bezpłatne 
 
9,10,11. 07. 2018r, godz.16.30 – 19.00 
 
Warsztaty wikliniarskie Bezpłatne 
 
I gr – 5 i 12. 07. 2018r, godz. 14.30 – 16.30 
 
II gr – 6 i 13. 07. 2018r , godz. 14.30 – 16.30 
 
Warsztaty ceramiczne (ul. Tymienieckiego 3) Bezpłatne 
 
18.07.2018r , godz. 16.30 – 18.30 Filcowanie na sucho Bezpłatne 
 
19.07.2018, godz. 16.30 – 18.30 Decoupage Bezpłatne 
23.07.2018r, godz. 10.00 – 12.00 Decoupage Bezpłatne 
 
20. 07. 2018r, godz. 16.30 – 18.30 Filcowanie na mokro Bezpłatne 
24, 25, 26, 27. 07. 2018r , godz.16.30 – 19.00 Biżuteria artystyczna Bezpłatne 
 
28.07. 2018r, godz. 10.00 – 13.00 Aplikacje z materiałów 
Bezpłatne 
 



31. 07. 2018r, godz.11.00 - Twórcze Wyzwania „ Na Żubardzkiej” – warsztat kreatywności . 
Kule do kąpieli i mydełka. Bezpłatne 
 
6, 7, 8, 9, 10. 08. 2018r, godz.10.00 – 13. 00 
 
Warsztat wokalny Bezpłatne 
 
6, 13, 20, 27. 08.2018, godz. 16.00 – 17.30 
 
Taneczne poniedziałki Bezpłatne 
 
1, 2, 3, 4. 08. 2018r, godz. 10.00 – 14.00 
 
Plener malarski ( 1 warsztat, 4 spotkania): Bezpłatne 
 
3, 4, 8 , 9 godz. 16.30.- 18.30 Tańce liniowe i tance w kręgu Bezpłatne 
2. 08. 2018, godz. 11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. wisiorki z żywicy z zatopionymi kwiatami. Bezpłatne 
 
7, 14. 08. 2018, godz. 11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. vlepki ceramiczne, biżuteria z gliny. Bezpłatne 
 
09.08. 2018r , godz. 11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. warsztat introligatorski. Bezpłatne 
 
16. 08. 2018, godz. 11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. biżuteria i zakładka do książki z miedzi. Bezpłatne 
 
21, 28. 08. 2018, godz. 11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. detale ceramiczne – warsztat rzeźbiarski. Bezpłatne 
 
23.08.2018, godz.11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności warsztaty kolażowe. Bezpłatne 
 
22, 29. 08.2018r, godz.11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. warsztaty archimemo. Bezpłatne 
 
30. 08. 2018r, godz.11. 00 Twórcze wyzwania „Na Żubardzkiej” – warsztaty 
kreatywności. wieńce dekoracyjne z pomponów. Bezpłatne 
 
POLESKI OŚRODEK SZTUKI: filia Karolew, ul. Bratysławska 6a 
Letnia Akcja Artystyczna Seniorów 
 
Termin realizacji: lipiec 2018 
wstęp wolny na większość proponowanych  wydarzeń, zapisy: karolew@pos.lodz.pl 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/


opis: Oferta programowa Letniej Akcji Artystycznej Seniorów  jest bogata, a rozbudzony 
potencjał twórczy seniorów, to wspaniała okazja, by promować miasto Łódź, jako miejsce 
przyjazne osobom dojrzałym. 
W programie: warsztaty tańca towarzyskiego, zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe z 
elementami relaksacji  i ćwiczeniami pamięciowymi, warsztaty rękodzieła artystycznego, 
spacer Nordic Walking, letnie potańcówki w plenerze, warsztaty rękodzieła artystycznego, 
spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
 
Porady prawne i psychologiczne - punkt konsultacyjny 
 
Termin realizacji: lipiec 2018, każdy wtorek 
godz. 14.00 -16.00 porady psychologiczne 
godz. 16.00-18.00 porady prawne 
 
wstęp wolny 
 
Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a 
Eco Art/eco life - cykl wydarzeń propagujący zdrowy styl życia 
 
7.07 godz. 10-13.00 
Warsztat jogi i koncert mis, gongów i dzwonków w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki 
W praktyce jogi podążać będziemy za rytmem oddechu. Będziemy miękko przechodzić 
między pozycjami, szukając komfortu i otwarcia wewnątrz ciała. Wykorzystamy podstawowe 
ruchy w asanie, żeby poznać i doświadczyć kierunków ruchu i zintegrować poszczególne 
partie ciała. płatne 35 zł / os 
 
14.07 godz. 10-13.00 
Fit Face- ogrodowe SPA 
W programie: warsztaty jogi, ćwiczenia mięśni twarzy, porady z wykorzystaniem naturalnych 
kosmetyków. Na warsztatach przedstawimy ćwiczenia niwelujące zmarszczki na czole i wokół 
oczu, poprawiające owal twarzy i wygładzające okolice ust. Porozmawiamy także o 
codziennych nawykach, które postarzają lub pomagają zachować młody wygląd. 
płatne 35 zł/ os 
 
21.07 godz. 10-15.00 
warsztaty jogi i sesja coachingowa z wykorzystaniem kart Points of You®. Tematem sesji 
będzie wewnętrzne przywództwo –  czyli jak być liderem we własnym życiu. Sierpień 
aromaterapia i dźwięk - dwie sesje spotkań z Małgorzatą Kronenberger.  
bezpłatne przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku / płatne 70 zł w przypadku braku 
dofinansowania 
 
18.08. godz. 11-14.00 
Wstęp do aromaterapii oraz wykorzystanie esencji podczas sesji relaksacyjnej z dźwiękiem. 
Warsztaty bezpłatne przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku / płatne 70 zł 
 
 
 



 
25.08. godz. 11-14.00 
Terapia dźwiękiem. Warsztat dźwiękowo-ruchowy wspomagany aromaterapią. „Ruch w 
połączeniu z rytmem i dźwiękiem harmonizuje ciało i umysł. Pozwala na poznanie siebie, 
własnych potrzeb, emocji i umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Praca z ciałem 
przy dźwiękach mis i gongów to proces skierowany na fizyczną i psychiczną integrację”. 
Warsztaty bezpłatne przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku / płatne 70 zł 
zapisy na wszystkie wydarzenia w ramach cyklu Eco Art/eco life: projektecolife@gmail.com 
 
"Awangarda, zachwyt czy pogarda " 
warsztaty z historii sztuki nowoczesnej dla dzieci w  wieku- 7 -12 lat. 
terminy zajęć: 4,11 lipca godz. 10.00-13.00 
wstęp 15 zł/ osoba, zapisy a.rutkowska@pos.lodz.pl,  grupa może liczyć maksymalnie 15 
osób 
 
Tai-chi 
Termin realizacji: lipiec-sierpień, każdy wtorek godz. 10-11, 
płatne 15 zł pojedyncze zajęcia,  40 zł m-c 
ZTL Harnam, ul. Piotrkowska282 a 
Cykl warsztatów artystyczno-kulinarnych "Na ludowo" , przeznaczonych dla dzieci w wieku 
7-12 lat 
terminy zajęć: 3,5,10,12 lipca 
W programie: 
- wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, zwiedzanie oraz 
miniwarsztat tematyczny (3.07) 
- warsztaty artystyczne: rękodzieło, hasanki ludowe (5 i 12.07) 
- "Zaplecione wianki i bukiety" , smaki przeszłości (10.07) 
zapisy: k.gac@pos.lodz.pl, grupa może liczyć maksymalnie 15 osób 
 
 Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56 
 
W miesiącach lipcu i sierpniu odbywać się będą zajęcia i warsztaty teatralne dla istniejących 
już w AOIA grup. Będą to więc warsztaty zamknięte. 
Natomiast z wydarzeń otwartych dla odbiorców proponujemy: 
  
 Wernisaż wystawy "Łódzkie klimaty w hafcie" 
Wystawa prac kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników Haftu "Kanwa". Prezentuje 
fragment spuścizny zabytkowej Łodzi. 40 haftowanych dzieł wykonanych jest  na podstawie 
witraży i elementów architektonicznych miasta  
  
27 lipca godz. 18.00 Wstęp wolny 
  
  
ŁÓDŹ W ROLI GŁÓWNEJ - Spotkanie z twórcami spektaklu opowiadającego o dawnej Łodzi i 
jej bohemie. Seniorzy z teatralnego Stowarzyszenia Ponadczasowi działającego przy AOIA 
przygotowujący spektakl "Łódź, moja miłość",podzielą się swoją pasją w poszukiwaniach 
historii, anegdot, mało znanych faktów dotyczących Łodzi. Zaprezentują fragmenty tekstów i 
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piosenek ze spektaklu. Przewodnikiem po tej opowieści złożonej ze wspomnień o danej Łodzi 
będzie pasjonatka Łodzi, teatru i poezji p.Aleksandra Czerczyńska. Spotkanie poprowadzi 
Masza Bogucka 
  
27 lipca godz. 19.00 Wstęp wolny 
  
  
Prezentacja "Antologii wierszy o Łodzi" - czytanie poetów 
"Antologia wierszy o Łodzi" pod redakcją łódzkiej poetki i prezeski Łódzkiego Oddziału 
Literatów, Małgorzaty Skwarek Gałęskiej, stanowić będzie punkt wyjścia do spotkania, 
podczas którego autorzy wierszy zapoznają słuchaczy ze swoją twórczością 
  
27 lipca godz. 20.00 Wstęp wolny 
  
  
Dzień dla seniora - promocja zdrowia i dobrego samopoczucia ( projekt CoActiv) 
  
Twórcami projektu są Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Oferta AOIA, na którą zaprosimy 24 sierpnia, obejmuje 
następujące wydarzenia:  
Wykład eksperta z Uniwersytetu Medycznego 
Prelekcja na temat jogi śmiechu i seans wspólnych ćwiczeń 
Pokaz a następnie warsztaty dotyczące pedagogiki cyrku 
Pozytywna sesja foto ( zapraszamy przed obiektyw fotograficzny, zapewniamy rekwizyty i 
elementy kostiumów) 
  
Podczas poszczególnych wydarzeń dla uczestników przewidziany jest poczęstunek  
  
24 sierpnia godz. 11.30 - 15.00  Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem 
telefonu: 42 633 26 41 
 
Ośrodek Kultury "Górna" 

 
WAKACJE 2018 
Ośrodek Kultury Górna ul. Siedlecka 1 Łódź 

My marzymy o wakacjach na Teneryfie, a jakie plany na wakacje mają dzieci z Teneryfy? Na 
przykład takie, aby przyjechać do Łodzi, na Górną i tutaj przeżyć półkolonie.  

W tym roku wakacje w Polsce – w Łodzi – na Górnej – w Ośrodku Kultury Górna spędzą dzieci 
z Hiszpanii, Irlandii i oczywiście z całej naszej Łodzi. 

Powód jest oczywisty - świetny program, wspaniała kadra i mnóstwo niezapomnianych 
przeżyć w gronie rówieśników.  

Termin: 3 tygodnie wakacji: 25.05-13.07br. 



Jeszcze można się zapisywać, choć miejsc coraz mniej. Jak widać, wieść idzie w świat – 
dosłownie. 

 
 
 W programie: 

Warsztaty rycerskie, komiksowe, gitarowe, plastyczne, Eksperymenty z dźwiękiem / 
prowadzi Suavas Lewy, Warsztaty w Muzeum Włókiennictwa i w Muzeum Miasta Łodzi, 
Tworzenie maszyny Goldberga, Wyjścia na basen, Animacje plenerowe 

Wycieczki autokarowe: 

● do Bolimowa na warsztaty garncarskie 
● do argoretrum w Rogowie  
● do Zagrody Młyńskiej w Uniejowie. 

 Koszt: 200 zł. / tydz. 

 
 
 
Dom Literatury, ul. Roosevelta 17  
każda środa - spektakle w ramach Letniej Sceny - płatne 35/25 zł 
 
od 12.07 wystawa plastyków amatorów 
od 30.07 wystawa Urban & Human Empathy 2018 
od 10.08 wystawa M. Ledwosińskiej 
od 20.08 wystawa OBRAZ+TEKST=SZTUKA #2 - Acapulco Studio 
 
 
 


