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FFEESSTTIIWWAALL  AAGGAATTYY  MMŁŁYYNNAARRSSKKIIEEJJ    

„„TTEERRAAZZ  OONNEE..  KKOOBBIIEETTYY  DDLLAA  KKUULLTTUURRYY,,  KKUULLTTUURRAA  DDLLAA  KKOOBBIIEETT””    

JJUUŻŻ  2222--2244  CCZZEERRWWCCAA  WW  ŁŁOODDZZII  

  

  

  

  

  

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAAMMYY  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁYY::  

 

W dniach 22-24 czerwca 2012 roku Łódź, miasto – symbol kobiet silnych 

i przedsiębiorczych, będzie miejscem wyjątkowego wydarzenia artystycznego 

i społecznego - „Teraz ONE. Kobiety dla kultury, kultura dla kobiet”. Festiwal 

będzie częścią projektu „Łódź Miastem Kobiet”. 

 

„Kobiety to płeć nie tylko piękna, ale także niezwykle ambitna, aktywna, twórcza 

i wszechstronna. Po portalu OnaOnaOna.com i klubach ONA, tworzonych przez jego 

czytelniczki, nadeszła pora na festiwal. Festiwal o nas samych” – Agata Młynarska. 

 

Festiwal składa się z trzech części: „One aktywne”, „One twórcze” i „One grają”. 

Przygotowywany jest wspólnie z łódzkimi organizacjami pozarządowymi: 

Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA TY MY”, Stowarzyszeniem Kobiety.Lodz.pl, 

Centrum OPUS oraz: portalem mamopracuj.pl, Fundacją Rozwoju Dzieci 

im. Komeńskiego, toruńską Fundacją „Nie Tylko Matka Polka”, Mistrzowską Akademią 

Miłości i Fundacją Okulary Równości im. I. Jarugi-Nowackiej. 

 

Celem Festiwalu „Teraz ONE”, którego pomysłodawczynią i ambasadorką jest Agata 

Młynarska, twórczyni portalu OnaOnaOna.com jest przede wszystkim wskazanie 

kobietom różnych możliwości poprawienia jakości swojego życia poprzez rozwój własnego 

potencjału twórczego, zdobywanie wiedzy ze sprawdzonych źródeł na tematy kultury, 



prawa, a także zdrowia i urody. Warsztaty, spotkania ze znanymi kobietami, panele 

dyskusyjne i koncert artystek reprezentujących różne style muzyczne – to okazja 

do poznania wspaniałych kobiet i przeżycia niepowtarzalnego weekendu. 

 

 „ONE AKTYWNE” to prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin 

panele, spotkania i warsztaty wspierające rozwój łódzkich i nie tylko 

inicjatyw lokalnych i społecznych. Zajęcia poprowadzą m.in. Henryka 

Krzywonos-Strycharska, Jolanta Kwaśniewska, Dorota Wellman, Dorota 

Zawadzka, Katarzyna Cichopek oraz Iwona Majewska-Opiełka. Ta część festiwalu 

skierowana jest również do Pań, które chcą dowiedzieć się jak żyć zdrowo i aktywnie oraz 

dobrze się odżywiać. Specjalnie dla nich odbędą się warsztaty kulinarne, prowadzone 

przez znakomitego kucharza, Grzegorza Łapanowskiego i ekspertów z firmy MARINEX 

International. 

 

 „ONE TWÓRCZE” to część poświęcona kobietom kultury, która rozpocznie 

się spektaklem wielkiej damy polskiego teatru Stanisławy Celińskiej, 

zatytułowanym „Domofon, czyli śpiewniczek domowy Stanisławy C.”. 

W ramach bloku odbędą się liczne spotkania z gwiazdami, studium portretu z 

Hanną Bakułą, warsztaty taneczne organizowane przez łódzką szkołę tańca Urban 

Dance Zone, warsztaty sztuki origami prowadzone przez Łódzki Oddział Polskiego 

Centrum Origami, a także warsztaty wokalne Elżbiety Zapendowskiej, których celem 

jest odkrycie nowych talentów wokalnych. Warsztaty wokalne organizowane są przy 

współpracy z Agencją Projekt PR. 

 

„„OONNEE  GGRRAAJJĄĄ”” to koncert, którego Dyrektorem artystycznym jest wybitna 

piosenkarka i producentka muzyczna, Kayah, a swój udział potwierdziły 

m.in. legenda sceny jazzowej, Urszula Dudziak, Gaba Kulka, Maja 

Kleszcz oraz Olga Bończyk z piosenkami Kaliny Jędrusik. W koncercie wystąpią 

również finalistki warsztatów wokalnych Elżbiety Zapendowskiej, odbywających się w 

ramach części „ONE TWÓRCZE”. 

 

Festiwalowi patronuje portal Agaty Młynarskiej – OnaOnaOna.com – miejsce spotkań 

kobiet aktywnych. 

 

Podczas festiwalu odbędzie się także uroczyste otwarcie kolejnego, tym razem łódzkiego 

Klubu ONA, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiety.Lodz.pl. 

 

Udział w atrakcjach festiwalu „Teraz ONE. Kobiety dla kultury, kultura dla kobiet” 

będzie bezpłatny. Wydarzenia w ramach bloków: „ONE TWÓRCZE” i „ONE AKTYWNE” 

odbędą się w Instytucie Europejskim (ul. Piotrkowska 262) a spotkanie inauguracyjne, 

monodram Stanisławy Celińskiej oraz koncert „ONE GRAJĄ” w Białej Fabryce 

(ul. Piotrkowska 282). Zapraszamy do Łodzi w dniach 22-24 czerwca! 

 

„Teraz ONE. Kobiety dla kultury, kultura dla kobiet” powstaje we współpracy z Biurem 

Promocji Miasta Łodzi oraz Narodowym Centrum Kultury, pod honorowym patronatem 

Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej oraz Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny 

Zdanowskiej. 

 



Łódź Miastem Kobiet 

Projekt Łódź Miastem Kobiet obejmuje niemal 100 wydarzeń, które odbędą się w Łodzi 

między 8 czerwca a 1 lipca 2012 roku. Podczas czterech czerwcowych weekendów 

w mieście będzie królować nie tylko piłka nożna. Mając świadomość, że kobiecość jest 

wielowymiarowa, organizatorzy przygotowali różnorodny harmonogram, w którym 

znalazło się miejsce na wydarzenia kulturalne, sportowe, biznesowe, społeczne 

i polityczne. Więcej informacji na temat projektu na stronie www.lodzmiastemkobiet.pl, 

która zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. 

 

Organizatorami projektu „Łódź Miastem Kobiet” są Urząd Miasta Łodzi, Akademicki 

Ośrodek Inicjatyw Artystycznych oraz firma producencka Fabryka przy współpracy 

z portalem Agaty Młynarskiej OnaOnaOna.com. Zadanie realizowane dzięki wsparciu 

finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Partnerami projektu Łódź Miastem Kobiet są Międzynarodowe Targi Łódzkie 

i Stowarzyszenie Kobiety.Lodz.pl. 

 

 

Więcej informacji na www.terazone.onaonaona.com i www.facebook.com/onaonaonacom  

 

Kontakt: Aga Kargul, Dobra Communications s.c., akargul@dobrapr.pl, tel. 664 788 883 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad projektem Łódź Miastem Kobiet: 

 

Dofinansowano ze środków: 

 

Małżonka Prezydenta RP  

Anna Komorowska 

 

Prezydent Miasta Łodzi  

Hanna Zdanowska 

 

Partner  festiwalu:  

 

 

Współpraca: 
 

 

Partnerzy warsztatów wokalnych:  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

http://www.lodzmiastemkobiet.pl/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=mtł&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mtl.lodz.pl%2F&ei=dFuWT5j-GMeV-wbhnY3cDQ&usg=AFQjCNH0Q6ebifAQPc20U0SNxFojwayLhw&cad=rja
http://www.kobiety.lodz.pl/
http://www.terazone.onaonaona.com/
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