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REGULAMIN 
MIĘDZYNARODOWEGO 

FESTIWALU 

SZTUK 

WSZELAKICH 
Osób Niepełnosprawnych 

 

Festiwal Sztuk Wszelakich 

jest corocznym świętem twórców 

niepełnosprawnych 

ich opiekunów i sympatyków 

Głównym celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób 

niepełnosprawnych – mieszkańców Łodzi , województwa łódzkiego i innych 

zaprzyjaźnionych regionów Polski i Świata 

Festiwal promuje twórczość artystyczną  tych osób, wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

Dla realizacji tego celu organizatorzy skupiają wokół idei Festiwalu twórców, 

ich opiekunów, krytyków  i miłośników sztuki, przedstawicieli władzy 



państwowej i samorządowej, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie oraz 

instytucje pozarządowe. 

Organizatorzy  rokrocznie występują do władz miejskich i wojewódzkich  oraz 

do środków masowego przekazu o objęcie patronatem tej imprezy 
 

 

  Organizatorem Festiwalu  jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. 

Podgórnej 2/14 w Łodzi, współorganizatorami :  Łódzki Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie WSPÓLNE GNIAZDO 

Współorganizatorami Festiwalu są również wszystkie instytucje i organizacje, 

które zgłoszą chęć współpracy przy jego realizacji. 

  W celu właściwej realizacji Festiwalu organizatorzy powołują Radę 

Programową. Do zadań Rady należy : 

- ocena zgłoszonego programu 

- kwalifikacja zgłoszeń do prezentacji 

- opracowanie harmonogramu  imprez i prezentacji 

Rada programowa pełni funkcję Jury Festiwalu 

  Festiwal jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym 

święcie : stacjonarne Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy 

Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Przedszkola , Szkoły Specjalne i 

Integracyjne, Placówki Szkolno – Wychowawcze,  indywidualnych twórców oraz 

inne instytucje i organizacje opiekujące się osobami niepełnosprawnymi lub 

działające na rzecz społecznej integracji. 
 

  Programy i prace prezentowane na Festiwalu winny służyć daleko 

pojętej terapii, rozwijać osobowość i szanować godność człowieka 

 

DPS PODGÓRNA
Łódź

OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   Uczestnictwo w Festiwalu polega na prezentacji dorobku artystycznego 

choćby w jednym z proponowanych elementów : 

 

 Międzynarodowej wystawie  faktograficznej  WSPÓLNA EUROPA 
INIE TYLKO  ( udział na zasadzie  przygotowania planszy informacyjnej, po 



uzgodnieniu z  organizatorem:  5 Dom Pomocy Społecznej ul. Podgórna 2/14, 93-278  

Łódź,  tel. 042 643-53-59 (49) wew. 128 lub 138 , fax.  042 643-97-19 e-mail 

festiwal.sztuk.wszelakich@wp.pl  

Wystawach  prac plastycznych i rzemiosła artystycznego, które w tym 

roku realizowane będą w kilku łódzkich bibliotekach: 

 Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź Górna , Filia nr 11  przy ul. Pięknej 

35 , tel. 0 42 648 59 64 ( planowane otwarcie wystawy 3 listopada godz.. 

17.00 UWAGA : dostarczanie prac  po uzgodnieniu z  Biblioteką )  

 Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Bałuty, Filia nr 21, przy ul.  

Żubardzkiej 3, tel. 0 42 651 23 56( planowane otwarcie wystawy 3 

listopada godz. 11.00 UWAGA : dostarczanie prac  po uzgodnieniu z  

Biblioteką )  

 Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź –Górna, Filia nr 14, przy ul. 

Lenartowicza 16 tel. 0 42 649 05 58( planowane otwarcie wystawy 4 

listopada godz.. 11.00 UWAGA : dostarczanie prac  po uzgodnieniu z  

Biblioteką )  

 Innych, których adresy będą podane podczas zebrania organizacyjnego 
 

Wielkiej Wystawie Rysunku Dziecięcego  ( udział w uzgodnieniu z 

organizatorem : Filią nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej  Łódź – Górna, przy 

ul.  Cieszkowskiego 11a, tel. 0 42 648 28 89 ) 
 

   Przeglądzie Form Teatralnych i Estradowych ( udział po uzgodnieniu 

z  5 Domem Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14, 93-278  Łódź,  tel. 

042 643-53-59 (49) w 128 lub 138 , fax.  042 643-97-19 e-mail 

podgorna.terapia@o2.pl , festiwal.sztuk.wszelakich@wp.pl ,) 
 

   Przeglądzie Filmowym obrazujących aktywność społeczno- 

kulturalną osób niepełnosprawnych, realizowanych przez te osoby lub nie 

( udział po uzgodnieniu z  Domem Pomocy Społecznej w Łodzi ) 

 

okolicznościowym zeszycie literackim Integracyjnego Koła Pisarzy i 

Poetów KAMENA ( zgłoszenia  utworów do 15 października ) 

( kontakt : Daniel Skrzypczak  -  kamena1998@wp.pl ) 

mailto:festiwal.sztuk.wszelakich@wp.pl
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  wystawie fotografii wykonanych przez niepełnosprawnych lub 

obrazujących ich aktywność ( na specjalnie przygotowanej przez zgłaszającego 

planszy,  udział po uzgodnieniu z  Domem Pomocy Społecznej w Łodzi ) 

 

wystawie druków ulotnych ( plakaty zaproszenia, tomiki, gazetki i inne, 

po uzgodnieniu z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź – Górna, filia nr 14, ul. 

Lenartowicza 16 tel. jw.  ) 

 Otwartym KABARETONIE ( piosenka, satyra) dla uczestników indywidualnych 

( udział po uzgodnieniu z   Klubem DĄBROWA – filia CKM) 

RCPS W imprezach organizowanych wspólnie z Regionalnym 

Centrum Polityki Społecznej: 

- plabiycie OPIEKUN ROKU 2009 (regulamin w załączeniu) 

- Turnieju Recytatorskim  i Poezji Śpiewanej 

ŁSON W plebiscycie DYSKOBOL 2010 ( regulamin w załączeniu ) 

TAM-TON w KONCERCIE PATRIOTYCZNYM   Sylwii 

Maszewskiej ( po uzgodnieniu z  organizatorem) 

 

zgłoszenia uczestnictwa  ( z zaznaczeniem  formy uczestnictwa) 

prosimy przesyłać na adres : 

DOM POMOCY  SPOŁECZNEJ 

ul. Podgórna 2/14 

93-278 Łódź 

lub fax : 42 643-97-19 

z dopiskiem FESTIWAL 

 

ZGŁOSZENIE winno zawierać : 

- pełną nazwę i adres , numer telefonu i fax.  ( e-mail ) zgłaszającego, 

- imię nazwisko i kontakt osoby oddelegowanej do współpracy, 

- pełny opis prac, programów, filmów itp. zgłoszonych na festiwal, z 

zaznaczeniem warunków technicznych prezentacji oraz nazwisk autorów i 

opiekunów artystycznych, a w przypadku prezentacji estradowych i 

teatralnych- z zaznaczeniem autora, reżysera, scenografa itp. oraz czasu 

trwania prezentacji  ( maksymalnie 10 minut ) 



POTWIERDZENIE UDZIAŁU w festiwalu nastąpi  podczas specjalnego 

zebrania organizacyjnego planowanego na dzień 15 października , w siedzibie 

Organizatora. Jest to również ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń  
 

ZGŁOSZENIA DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACYJNEJ przyjmowane są 

codziennie pod telefonem : 643-53-49 wew. 128 lub 138 

Tu też uzyskasz wszystkie potrzebne  INFORMACJE na tematy związane z 

FESTIWALEM 
 

GRAND PRIX  

Każdy podmiot uczestniczący w Festiwalu ma prawo do umotywowanego 

zgłoszenia jednej osoby do honorowego dyplomu : 

GRAND PRIX FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH ZA DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

( Decyzją Rady Programowej przyznawane jest 10 takich  dyplomów podczas 

każdej edycji festiwalu  ) 

 

   
Porządek Festiwalu uwzględnia problemy organizacyjne uczestników i zakłada 

rozpoczęcie każdego dnia przeglądu estradowego około godz. 8.30 a zakończenie 

około 14.00 pozostałe imprezy towarzyszące mogą wykraczać poza te ramy 

czasowe. 

 

  

8-18
XI

2010
      KALENDARZ FESTIWALU (projekt ) 

15 X  
 Zakończenie przyjmowania prac literackich 

 Zakończenie rekrutacji NARADA ORGANIZACYJNA ( Podgórna 2/14 ) 

8 XI 

11.00 

Poniedziałek 

Dom Pomocy Społecznej PODGÓRNA 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

przy Urzędzie Marszałkowskim 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

OTWARCIE FESTIWALU 

- Podsumowanie Plebiscytu 

OPIEKUN ROKU 2010 

- Podsumowanie Plebiscytu 

DYSKOBOL 2010 

- Recital  Emilii Kudry 

- Wystawa prac plastycznych i rzemiosła 

artystycznego  mieszkańców  DPS 

PODGÓRNA 

Club Carte Blanche 

Al. Marszałka 

Piłsudskiego 9 



8 XI 

11.00 

Poniedziałek 

Otwarcie wystaw prac plastycznych i 

rzemiosła artystycznego  w  bibliotekach i  

domach kultury 

Biblioteki i domy kultury 

wg  oddzielnych 

uzgodnień 

9 XI 

10,00 

Wtorek 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Górna 

- Filia nr 8 

WIELKA WYSTAWA RYSUNKU 

DZIECIĘCEGO 

 

MBP Łódź- Górna 

Filia nr 8 

ul.Cieszkowskiego 11a 

9 XI 

10.00 

Wtorek 

Stowarzyszenie  Aktywizacji Muzyczno-

Teatralnej Osób niepełnosprawnych TAM-TON 

Centrum  Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Łodzi 

KONCERT PATRIOTYCZNY 

w reż. Sylwii Maszewskiej 
 

 

10 XI\ 

godz. 10.00 

Środa 
 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej  PODGÓRNA 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

Łódź Art Center 

KONFERENCJA: 

O godne uczestnictwo w kulturze: 

- zagajenie 

- teoretyczne podstawy  uczestnictwa  osób 

niepełnosprawnych w kulturze, 

- twórczość artystyczna 

niepełnosprawnych, 

- nowe możliwości promocja  twórczości 

artystycznej osób niepełnosprawnych 

Międzynarodowa Wystawa Faktograficzna 

WSPÓLNA EUROPA i NIE TYLKO – 

Aktywność artystyczna osób 

niepełnosprawnych. 

 

Duża Sala Urzędu Miasta 

w Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

 

12 XI  

10.00 

piątek 

 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

Przy Urzędzie Marszałkowskim 

Centrum Kultury Młodych  - Filia  Klub 

DĄBROWA  

TURNIEJ RECYTATORSKI I POEZJI 

ŚPIEWANEJ 

 

Klub DABROWA 

Filia CKM 

ul. Dąbrowskiego 93 

15 XI  

9,30 

Poniedz. 

Dom Pomocy Społecznej PODGÓRNA 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

Centrum Kultury Młodych   

PRZEGLĄD TEATRALNO – 

ESTRADOWY 

-  dzień I 

- Wręczenie  GRAND PRIX 

- Przegląd Filmowy 

 

Centrum Kultury 

Młodych 

Lokatorska 13 



 

16 XI 

9,30 

Wtorek  

 

PRZEGLĄD TEATRALNO – 

ESTRADOWY  

– dzień II 

- Przegląd Filmowy 

 

Centrum Kultury 

Młodych 

Lokatorska 13 

16 XI 

17,00 

Wtorek 

 

WIECZÓR KAMENY 

- promocja  zeszytu literackiego KAMENY 

 

Nalesnikarnia 

KUSIJADŁO 

ul. Narutowicza 59 

17 XI 

9,30 

Środa 

 

PRZEGLĄD TEATRALNO – 

ESTRADOWY 

 – dzień III 

- Przegląd Filmowy 

 

 

 

Centrum Kultury 

Młodych 

Lokatorska 13 

18 XI 

9,30 

Czwartek  

 

PRZEGLĄD TEATRALNO – 

ESTRADOWY 

- dzień IV 

- Przegląd Filmowy 

Koncert  

POŻEGNANIE  FESTIWALU  

w reż.  Izy Warzechy 

Centrum Kultury 

Młodych 

Lokatorska 13 

19.XI 

.... 

Piątek  

Koncert 

JESIEŃ Z KAMENĄ 

- dedykowany pamięci ks. bp Mieczysława 

Cieślara  

w reż. Stanisław A. Średziński 

OK GÓRNA  

 Klub Energetyk 

Al. Politechniki  

 

 

OPIEKUN 2010 
Pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego 



KONKURS DLA PRACOWNIKÓW 

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
Organizatorem Turnieju jest  

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi  

przy współudziale  

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi 
 

Cel konkursu  
Świadczenie opieki na rzecz podopiecznych jest obowiązkiem każdego 

pracownika domu pomocy społecznej. Celem konkursu jest określenie i 

wypracowanie optymalnego  modelu opiekuna, modelu który z upływem czasu 

będzie się modyfikował i zmieniał przynosząc uznanie i zadowolenie 

mieszkańców domów oraz satysfakcję i doświadczenie zawodowe pracujących            

w nich  pracowników.  

 

Zasady udziału w plebiscycie OPIEKUN 2010 
 W plebiscycie może wziąć udział każdy pracownik placówki  zajmującej 

się  bezpośrednią opieką nad mieszkańcami  

 Kandydatów ,wyłonionych przez mieszkańców i zwierzchników , zgłasza 

placówka macierzysta , działająca na terenie województwa łódzkiego. 

Każda placówka zgłasza jednego kandydata. 

 Zgłoszenie przygotowane na piśmie ( za zgodą kandydata )  winno 

zawierać: 

 - imię i nazwisko kandydata 

 - wykonywany zawód 

 - staż pracy w placówce  lub  placówkach  

 - uzasadnienie  zawierające opis cech i zasług kandydata  

predysponujących go do tytułu OPIEKUN 2010 

 - pisemną zgodę kandydata na udział w plebiscycie 

 Zgłoszenie należy nadsyłać do Domu Pomocy Społecznej , ul.                

Podgórna 2/14, 93 – 278 Łódź z dopiskiem PLEBISCYT – OPIEKUN 2010 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 roku 

 Zgłoszenia  rozpatrzy powołane w tym celu jury składające się ze 

specjalistów  reprezentujących : 

o Urząd Marszałkowski -- Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy 

o Urząd Miasta Łodzi –Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

o Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej 

o Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 



 Jury na podstawie zgłoszeń  lub dodatkowych informacji jakie na jego 

wniosek dostarczy  zgłaszająca placówka,  wybierze dziesięciu 

kandydatów do tytułu OPIEKUN 2010 oraz   przyzna tytuł OPIEKUN 

ROKU jednemu z nich. 

 Wyróżnieni otrzymają z rąk Marszałka Województwa  Łódzkiego 

okolicznościowy dyplom ( tytuł OPIEKUN 2010 ) oraz upominek rzeczowy 

 Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna 

 Wręczenie dyplomów OPIEKUN 2010 nastąpi w trakcie XIII Festiwalu 

Sztuk Wszelakich , w listopadzie 2010 na Uroczystości  otwarcia Festiwalu 

 Innych informacji o Turnieju udzielają instruktorzy  5 Domu Pomocy 

Społecznej w Łodzi :  5 Dom Pomocy Społecznej ul. Podgórna 2/14, 93-278  

Łódź,  tel. 042 643-53-59 (49) w 128 lub 138 , fax.  042 643-97-19 e-mail: 

podgorna.terapia@o2.pl,  lub   festiwal.sztuk.wszelakich@wp.pl 

 

CD-R 80
700 MB 80 MIN

PLEBISCYT:
MEDIA
NA  RZECZ
SPOŁECZNEJ
INTEGRACJI

OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   Gościnnie, w  ramach  XIII Międzynarodowego 

Festiwalu  Sztuk  Wszelakich Osób Niepełnosprawnych,  Łódzki  Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych ogłasza plebiscyt  na  najskuteczniejsze medium działające na 

rzecz społecznej  integracji  osób niepełnosprawnych. 

W plebiscycie  mogą brać udział wszystkie media : radio, prasa, telewizja (w tym 

kablowa) działające na obszarze  województwa łódzkiego. 

Zgłoszenia kandydatów i wyboru najskuteczniejszego medium  dokonują  instytucje  

i organizacje  pozarządowe, których celem jest  opieka i społeczna integracja osób 

niepełnosprawnych : Przedszkola, i Szkoły  Specjalne, Ośrodki  Wychowawcze i 

Szkolno – Wychowawcze;  Ośrodki Adaptacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej  i  

Zakłady pracy chronionej; Domy Dziennego Pobytu, Środowiskowe Domy 

Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej; organizacje pozarządowe; kluby, 

Świetlice i Domy Kultury oraz biblioteki, szkoły i uczelnie kształcące przyszłych 

opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Zasada głosowania w  plebiscycie : jeden  podmiot głosujący przyznaje  jeden punkt 

dla wybranego medium.  Instytucje ( np.: biblioteki ) i organizacje  pozarządowe 

posiadające swoje filie na terenie  obszaru  województwa posiadają prawo 

oddzielnego  głosowania przez  każdą z oficjalnych filii . Na przykład: 

stowarzyszenie posiadające swoje filie  w Łodzi, Ozorkowie i Zgierzu ma prawo  do 

mailto:podgorna.terapia@o2.pl
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głosowania  jako całe  stowarzyszenie  przydzielając jednemu medium 1 punkt lub 

poprzez swoje filie przyznając : Łódź – 1 pkt, Ozorków- 1pkt, Zgierz -1pkt , dla  

wybranych  przez siebie medium z obszaru województwa. 

Plebiscyt obsługiwany jest przez  Kolegium Redakcyjne  kwartalnika  „Marzenia i 

Fakty „ a podsumowania wyników plebiscytu  dokonuje  Zarząd Łódzkiego Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych. 

Media zgłoszone do udziału w plebiscycie otrzymują  honorowy dyplom   Łódzkiego 

Sejmiku Osób Niepełnosprawnych a zwycięzca plebiscytu statuetkę ufundowaną 

przez Prezesa Sejmiku. 

Ponieważ , w XXI wieku  wspólnym symbolem wszystkich mediów (dawniej : prasa 

- pióro, radio – mikrofon, telewizja – kamera) jest  z pewnością przedmiot  

pozwalający na  gromadzenie, przechowywane i rozpowszechnianie informacji w 

każdej postaci czyli :  dysk ( twardy dysk, dyskietka, płyta) dlatego pomysłodawcy  

nawiązując do  klasycznych zasad szlachetnego współzawodnictwa  nazwali 

plebiscyt  mianem DYSKOBOL  2010  a  jako honorową statuetkę uznali  kopię  
greckiej rzeźby. 

Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi podczas gali otwarcia XIII 

Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich. 

Zgłaszanie mediów do tytułu : „Dyskobol 2010”można od dziś składać w   Biurze 

Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych  przy ul Sienkiewicza 5 pokój 25 lub 

korespondencyjnie ( kod pocztowy : 90 – 113 Łódź) albo faxem: 42 638 45 42 czy e-

mailem: biuro@sejmik.com.pl ; do dnia  10 października  2010 roku. 

 

Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej 
pod patronatem  Marszałka Województwa Łódzkiego 

Regulamin 

1. W turnieju uczestniczyć może  każdy kto w repertuarze recytatorskim lub piosenkarskim ma 

utwory  oparte o teksty osób niepełnosprawnych LUB JEST OSOBĄ 

NIEPEŁNOSPRAWNA , SAM RECYTUJE SWOJE UTWORY, KOMPONUJE DO NICH 

MUZYKĘ I WYKONUJE JE OSOBIŚCIE 

2. Utwory recytowane lub śpiewane, w przypadku   takiej konieczności ( choroba wykonawcy, 
niepełnosprawność, duża odległość od domu do miejsca prezentacji)  mogą być 

prezentowane  na  Turnieju  poprzez odtwarzanie ich z płyty, taśmy  - fonicznie lub 

wizualnie , 
3. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody  twórców  utworu na jego publiczne 

nieodpłatne prezentacje. 
4. Zgłoszenie  udziału  polega na przesłaniu na adres organizatorów Festiwalu  ( wszystkie 

dane w regulaminie Festiwalu ) zgłoszenia zawierającego :  
-  informację  o placówce  kierującej ( placówki opieki, biblioteki, domy kultury, 

stowarzyszenia, inne) 

- informacje o   prezentowanych utworach (nazwa, autorzy, czas trwania prezentacji, 

forma prezentacji i inne ) 

- informacje o wykonawcy ( dane osobowe, adres, historia  uczestnictwa w 

amatorskim ruchu artystycznym, inne istotne dla prezentacji )  

O przyjęciu  do   udziału w Turnieju  organizatorzy powiadomią placówkę  zgłaszającą po upływie 

terminu zgłoszeń t.j.  po 15 października 2010 roku 

 

Przegląd Filmowy 



polega na prezentacji fragmentów (około 5-6 minut) filmów w przerwach pomiędzy 

prezentacjami teatralno – estradowymi. 

Filmy zgłoszone do przeglądu winny być zrealizowane przez osoby niepełnosprawne 

lub  dotyczyć problemów osób niepełnosprawnych. 

Dopuszcza się  do przeglądu filmy  fabularne , reportaże , teledyski i inne  

Istnieje możliwość  odtwarzania filmów zarejestrowanych na  taśmach wideo oraz 

płytach CD i DVD 

Zgłaszający materiały do przeglądu winien dołączyć zgłoszenie zawierające: 

 - dane o instytucji zgłaszającej ( nazwa, adres, kontakt ) 

 - dane o autorach filmu  

 - informacje o treści filmu 

 - zgodę autorów i ewentualnie  jego bohaterów  na  nieodpłatna publikacje 

filmu 

 - inne informacje  niezbędne do prezentacji filmu  

Nagrania Video lub CD i DVD  przekazane  do udziału  w Turnieju recytatorskim i 

poezji Śpiewanej mogą – na wniosek  zgłaszającego – uczestniczyć w przeglądzie 

filmowym. 

O przyjęciu filmu do przeglądu  decyduje  rada programowa festiwalu i ostatecznie  

reżyser przeglądu. 

 

INFORMACJA o Festiwalu 
Wszelkich informacji  udziela  Dział Terapii Zajęciowej 5 domu Pomocy Społecznej 

w Łodzi – adres i kontakty podane w Regulaminie Festiwalu , lub bezpośrednio 

Przewodniczacy Rady Programowej  festiwalu – Stanisław Andrzej Średzinski – tel. 

42 234 35 03 lub 694 246 866 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

  
 


