
  
  

  
 

PROGRAM FESTIWALU „TERAZ ONE” 22-24.06.2012 r., ŁÓDŹ 
 
 
PIĄTEK, 22.06.2012 r. 
 
BIAŁA FABRYKA  (Centralne Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282) : 
 
19.00-20.00 – spotkanie inaugurujące Festiwal TERAZ ONE z udziałem Agaty 
Młynarskiej, Stanisławy Celińskiej oraz gości specjalnych 
 
20.00-22.00 – monodram Stanisławy Celińskiej „Domofon, czyli śpiewniczek domowy 
Stanisławy C.” 
 
 
SOBOTA, 23.06.2012 r. 
 
INSTYTUT EUROPEJSKI (ul. Piotrkowska 262): 
 
10.30-12.30 – otwarcie łódzkiego Klubu Ona – prezentacja twórczych i przedsiębiorczych 
łodzianek we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Kobiety.Lodz.pl, Stowarzyszeniem „JA 
TY MY”, Centrum Opus, z udziałem gości specjalnych, m.in. Henryki Krzywonos-
Strycharskiej, Hanny Bakuły, Beaty Tadli. 
 
11.00-12.30 - warsztaty kulinarne „Jak gotować zdrowo, by dzieciom smakowało?” we 
współpracy z firmą Kupiec, prowadzenie: Piotr Kucharski 
 
12.00-17.30 – warsztaty wokalne Elżbiety Zapendowskiej 
 
12.30-13.30 – panel otwarty „One dla innych”, z udziałem Jolanty Kwaśniewskiej, 
Hanny Zdanowskiej, Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Doroty Wellman oraz 
Agnieszki Niedźwiedzkiej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych 
 
13.30-14.30 – panel otwarty „One zdrowe i aktywne” z udziałem Agaty Młynarskiej, 
psycholog Iwony Majewskiej-Opiełki, szpadzistki Marty Makowskiej (AMS dla 
Integracji) oraz ekspertów firmy MARINEX International – partnera Festiwalu, którzy 
odpowiedzą na pytania, jak budować zdrową dietę w oparciu o badania naukowe, tak, aby 
jak najdłużej zachować doskonałe samopoczucie i młody wygląd. O przełamywaniu tabu 
zdrowia intymnego opowiedzą lekarze-eksperci firmy ASA. 
 
 
13.30-14.30 – cykl warsztatów „One dla innych” 

– warsztaty Jolanty Kwaśniewskiej 
– warsztaty Henryki Krzywonos-Strycharskiej  „Kobiety Solidarności” 
– warsztaty Doroty Wellman „Jak ze słabości uczynić siłę?” 

 



13.30-15.30 – warsztaty malarskie „Kobieca perspektywa”, prowadzenie: Hanna Bakuła 
 
14.30-16.00 - Cykl warsztatów „One Zdrowe i Aktywne” 

– warsztaty zdrowia intymnego „Ona intymnie” z udziałem ginekologa i seksuologa 
oraz ekspertów firmy ASA 
– warsztaty rozwoju osobistego „Siła Kobiecości” Iwony Majewskiej-Opiełki 
– warsztaty „Kierowca czy pasażer własnego życia” we współpracy z Mistrzowską 
Akademią Miłości 
- warsztaty „Razem w działaniu” we współpracy z Centrum Opus 
- warsztaty taneczne we współpracy z łódzką szkołą tańca Urban Dance Zone. 

 
15.00-17.30 – warsztaty kulinarne „Odżywiaj się młodością”, eksperci firmy MARINEX 
International – partnera Festiwalu oraz szef kuchni Grzegorz Łapanowski zdradzą tajniki 
zdrowej diety w praktyce 
 
16.00-17.30  – panel otwarty „One dla kultury” z udziałem Kayah, Urszuli Dudziak, Olgi 
Bończyk i Hanny Bakuły, prowadzenie: Agata Młynarska 
 
BIAŁA FABRYKA (Centralne Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282): 
 
19.30 – koncert ONE GRAJĄ z udziałem Urszuli Dudziak, Gaby Kulki, Mai Kleszcz i Olgi 
Bończyk oraz finalistek warsztatów wokalnych Elżbiety Zapendowskiej  
 
NIEDZIELA, 24.06.2012 r. 
 
INSTYTUT EUROPEJSKI (ul. Piotrkowska 262):: 
 
11.30-12.30 – panel otwarty „One w macierzyństwie” z udziałem Doroty Zawadzkiej, 
Katarzyna Cichopek oraz przedstawicieli Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego 
i Mistrzowskiej Akademii Miłości   
 
12.30-14.00 –  cykl warsztatów „One w macierzyństwie”  

– warsztaty Doroty Zawadzkiej „Jak wychować twórcze dziecko?” 
– warsztaty motywacyjne „Sexy Mama” z Katarzyną Cichopek i Marcinem 
Hakielem 

 
14.00-15.30 – cykl warsztatów „One w macierzyństwie”  

– grupa zabawowa – coś dla dzieci, coś dla rodziców, we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego oraz marką Bebico 
– warsztaty „Relacje w rodzinie” we współpracy z Mistrzowską Akademią Miłości 
– warsztaty „Mamo, pracuj, jeśli chcesz” we współpracy z portalem Mamopracuj.pl 
– warsztaty „My w mieście” we współpracy z Centrum OPUS 
– warsztaty „One mają prawo” we współpracy z Fundacją „Nie Tylko Matka Polka” 

 
DODATKOWO PODCZAS CAŁEGO FESTIWALU: wspólnie tworzymy portret łodzianek 
„Łódź jest kobietą!”, prezentacja łódzkich spółdzielni socjalnych, Fundacji Okulary Równości 
im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacji Przyjaciele Świata, Latających Babć i innych łódzkich 
inicjatyw. 
 
UWAGA! 
 
Na wszystkie części Festiwalu wstęp wolny! Szczegółowy program i zapisy na warsztaty 

na portalu www.terazone.onaonaona.com. Liczba miejsc ograniczona.  


