
 

„Empatia  – bliskość społeczna w czasach dystansu fizycznego” 
Piątek, 4 grudnia 2020r. 

 
PROGRAM KONWENTU 

 

10:00 – 10:15 Powitanie uczestników – wprowadzenie w tematykę konwentu 
 

· Michał Rydzewski Narodowe Centrum Kultury; 
· Bohdan Skrzypczak Stowarzyszenie CAL 

10:15 – 10:45 Wystąpienie inspiracyjne 
 

· Jacek Jakubowski prezes grupy TROP, twórca Ogólnopolskiej 
kampanii i festiwalu Archipelag Empatii 
 

Przykłady empatycznych aktywności realizowanych w ramach 
programu Dom kultury +  Inicjatywy lokalne 2020 

10:45 – 11:00 Roznosząc zarazę - opowieść o akcji wspierającej osobę, która 
przyjechała do swojego domku rekreacyjnego, aby spędzić kwarantannę i 
została zaatakowana przez miejscowych jako osoba niepożądana – 
„roznosząca zarazę" 
 

· Aleksandra Łuczyńska Czaplinecki Ośrodek Kultury 

11:00-11:15 Kreatywnie z Tatą - prezentacja inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury 
Morzeszczyn  
 

· Celina Mueller Gminny Ośrodek Kultury Morzeszczyn 
· Agnieszka Dąbrowska Animatorka DK+ 

11:15 – 11:30 Hurra Leśnica – prezentacja projektu wzmacniającego poczucie 
tożsamości i autonomii Leśnicy,  dzielnicy Wrocławia, który w swojej 
realizacji postawił na działania w obszarze identyfikacji wizualnej dzielnicy 
odrębnej i samodzielnej, od miasta.  
 

· Anna Lewińska koordynatorka projektu z ramienia CK Zamek 

11:30 – 11:45 Media i retoryka inicjatywa mieszkańców zrealizowana w ramach projektu 
Centrum Kultury Gminy Biskupice Razem możemy więcej 
 

· Anna Kulma Inicjatorka i realizatorka 

11:45 – 12:00 Przerwa 
 

Nowe narzędzia pracy animacyjnej 

12:00 – 12:15 Animując empatię- realizacja diagnoz w programie Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2020 
 

· Maciej Zygmunt animator DK+ 

12:15 – 12:30 Skrzynka do bycia razem - teatr ilustracji Kamishibai jako narzędzie 
wspomagające budowanie relacji grupowych w animacji i edukacji 
kulturowej 
 

· Kalina Patek animatorka DK+ 



 
12:30 – 12:45 Filmowe impresje 

 
· Łosicki Dom Kultury - Prezentacje filmowe uczestników i realizatorów 

inicjatywy  “Wielka kultura w małej wsi”. 
 

· Gminne Centrum Kultury w Nędzy - budowanie pozytywnych relacji 
międzyludzkich - rozmowy z uczestnikami i realizatorami tegorocznych 
inicjatyw. 

12:45 – 13:00 COVIDowa akcja ze społecznością lokalną Suszca poprowadzona 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaraz na początku pandemii - 
akcja szycia masek, zbiórki społeczne, zbiórki sprzętu i środków czystości  
 
· Agata Lisowicz – Wala Animatorka DK+ 

13:00 – 13:40 Debata animatorów kultury „Bliskość społeczna w czasach dystansu 
fizycznego” 
 
Moderator: Bohdan Skrzypczak 
 
Uczestnicy debaty: 
· Agnieszka Dąbrowska animatorka DK+ 
· Paweł Kamiński animator DK+ 
· Weronika Idzikowska - Kulturoznawczyni, animatorka społeczna i 

kulturowa, pedagożka kultury 
· Maciej Zygmunt animator DK+ 
· Małgorzata Wójcik animatorka DK+ 
· Agnieszka Otapowicz animatorka DK+ 

13:40 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konwentu 

 


