
 Wystawa 
 „Myśli zmieniające świat” 

18-24.06
10.00-18.00

Łódź – WiMa Wystawa pokazuje produkty, projekty graficzne i usługi poprzez pokazanie procesu projek-
towego od idei po wdrożenie.

 Wystawa 
 „Design w Terenie” 

18-24.06
10.00-18.00

Łódź – WiMa Wystawa prezentuje efekty warsztatów projektowych, nakierowanych na rozwiązywanie 
problemów wybranych gmin. 

 Wystawa 
 „Plaża 60+” 

18-24.06
10.00-18.00

Łódź – WiMa Wystawa pokazuje w jaki sposób można uczynić plażę miejscem bardziej przyjaznym dla 
seniorów.

 Wystawa „Konkurs na gadżet 
 województwa łódzkiego” 

18-24.06
10.00-18.00

Łódź – WiMa Wystawa jest prezentacją projektów, które zostały wyłonione do finału konkursu na gadżet 
województa łódzkiego.

Manifest Terytorialny Łódzkie – dobrze 
zaprojektowane przestrzenie publiczne

Łódź W ramach projektu zaznaczone na mapie zostaną kreatywne przestrzenie Łodzi. Dzięki pro-
jektowi powstanie mały przewodnik (mapa), dostępna na stronie festiwalowej.

 Wystawa „Dizajn w Przestrzeni 
 Publicznej. Do pracy rodacy!” 

18-24.06
09.00-18.00

Łódź – CPM Wystawa pokazuje projekty dedykowane przestrzeni publicznej, które są odpowiedzią na 
zmieniające się potrzeby użytkowników. 

 Wystawa 
 „Projektowanie...… do usług!” 

18-24.06
09.00-18.00

Łódź – CPM Wystawa Projektowanie…...… do usług! przybliża metodę projektowania usług, jej etapy i stoso-
wane narzędzia. 

 Wystawa 
 „Design Silesia” 

18-24.06
09.00-18.00

Łódź – CPM Wystawa prezentuje działania, które odbyły się w ramach projektu Design Silesia. 

 Oprowadzanie po wystawach 20–21.06
weekend
12.00, 14.00, 16.00

Łódź – WiMa
Łódź – CPM

Przez cały festiwalowy weekend będzie można aktywnie włączyć się w zwiedzanie wystaw 
prezentowanych w przestrzeniach Widzewskiej Manufaktury i Centrum Promocji Mody. 
Kuratorzy oraz animatorzy opowiedzą o szczegółach projektów.
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 Inauguracja Festiwalu 
 Myślenia Projektowego 

18.30–21.30 Łódź – WiMa 18.30 Przywitanie gości Festiwalu
18.35 Wojciech Ławniczak, założyciel Service Design Polska  – „Kiedyś było inaczej,
     teraz … trzeba inaczej. O tym, jak design thinking może zmieniać nasz świat”  
19.05 Słowo wstępu o idei i założeniach Festiwalu Myślenia Projektowego
19.20 Wręczenie nagród w konkursie na gadżet województwa łódzkiego
19.30 Otwarcie wystaw „Myśli zmieniające świat”, „Plaża 60+”, „Design w Terenie”,
    „Gadżet województwa łódzkiego”
 20.30 Koncert Sonar Soul – Łukasz Stachurko, Paulina Przybysz (wokal) 
       i Rafał Dutkiewicz 

 Spotkanie w klubokawiarni 
 Owoce i Warzywa 

18.15–19.30 Łódź –  
Owoce i Warzywa

Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Dyskusja o dobrych praktykach i realizowanych w Łodzi 
projektach. Udział w dyskusji: Błażej Ciarkowski, Jacek Wesołowski, Paweł Pijanowski   

 Warsztaty  Green Design Thinking  R 12.00–15.30 Łódź – WiMa Warsztaty Green Design Thinking dla dzieci (7–12 lat), to twórcza dyskusja o tym czym jest 
projektowanie.

 Konferencja – „Wymiana myśli” 

Konferencja „Wymiana myśli” to merytoryczne 
wprowadzenie do metodologii design thinking. 
Konferencja będzie podzielona na dwie części – 
wykładową i warsztatową. Eksperci zaproszeni 
na konferencję mają nie tylko wiedzę, ale i do- 
świadczenie w prowadzeniu projektów zgod-
nych z metodologią myślenia projektowego.  R 

10.00–16.00 Łódź – CPM 10.00 Rejestracja uczestników
10.30 Otwarcie wystaw „Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Do pracy rodacy!”, 
           „Projektowanie do...usług!”, „Design Silesia”
10.45 Witold Stępień  – Marszałek Województwa Łódzkiego – powitanie gości
10.50 Ralph Talmont – Oficjalne otwarcie konferencji
11.00 Ewelina Budzińska-Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Design 
     Silesia „Service design w urzędzie. Czy to się może udać?”
11.30 Maxim Dedushkov, Design for Europe – „Design is the answer. But what is the 
     question?”*
12.00 Grzegorz Młynarski, s360 – „Myślenie projektowe w praktyce projektanta usług
     publicznych”
12.30 Przerwa kawowa 
12.45 Marcin Piotrowski, UX Online – „Praca u podstaw, czyli jak skutecznie wprowadzać 
     myślenie projektowe do organizacji” 
13.15 Agnieszka Szóstek, UX Plus – „Strategia UX, czyli jak (potencjalnie) skutecznie 
     wprowadzać myślenie projektowe na poziom dyrektorski” 
13.45 Łukasz Liebersbach, Przemysław Halub, Fundacja IDEA TANK – „Jak Design  
     Thinking zmienia świat?” 
14.15 Dyskusja
15.15 Poczęstunek                   *wykład w języku angielskim

 Warsztaty z ekspertami 
 konferencji „Wymiana myśli”  R 

16.00–18.00 Łódź – CPM Agnieszka Szóstek, UX Plus – „Jak zmieniać ludzkie działania przez myślenie projektowe”. 
Marcin Piotrowski, UX Online – „Nie święci garnki lepią, czyli Ty też możesz zaplanować  
 i przeprowadzić skuteczny warsztat”. 
Grzegorz Młynarski, s360 – „Service design thinking – sprawdzamy, testujemy 
i projektujemy nową festiwalową usługę”.

 Filmowy Wieczór z Designem 
 projekcja filmu 
 „Design & Thinking” 

19.00–20.15 Łódź – WiMa „Design & Thinking” to dokument, który przedstawia ideę design thinking i podejmuje temat 
zaangażowania organizacji w myślenie o zmieniającym się krajobrazie biznesu, kultury  
i społeczeństwa. 

 Dekoolt after party 21.00 – godziny  
otwarcia klubu

Łódź – Dekoolt Oficjalny klub Festiwalu Myślenia Projektowego. W trakcie trwania wydarzenia klub będzie 
serwował kreatywne drinki. Na hasło „Festiwal Myślenia Projektowego” można liczyć na 
zniżki. 

 Gry Miejskie – 
 Graj i miej twórczy umysł! 

12.00–16.00 
weekend

Łódź – WiMa Dobrze znane gry miejskie jak „Berek”, „Komórki do wynajęcia” oraz „Zdobyte” powoli 
zanikają z podwórek i przegrywają z grami komputerowymi i gadżetami elektronicznymi. 
Założeniem projektu jest pokazanie kreatywnego oblicza starych gier i zaakcentowania 
umiejętności, które potrafiły one wykształcić. 20
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 Dni Otwartych Pracowni 14.00–18.00
weekend

Łódź – WiMa „Dni Otwartych Pracowni” to kreatywne i twórcze spotkania z projektantami i artystami 
rezydującymi w Widzewskiej Manufakturze.

 Happening Miej Miejsce WIDZĘw 11.00–12.00 Łódź – WiMa W ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Widzew  
z rezydentami WiMy oraz zaproszonymi dizajnerami. Prowadzenie: Marcin Polak

 Warsztaty Ogrody deszczowe  R 11.30–14.30 Łódź – WiMa Podczas warsztatów będzie można nauczyć się w jaki sposób prawidłowo wykonać ogród 
deszczowy. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi wykonają taki ogród w Widzewskiej 
Manufakturze.

 Warsztaty Placemaking – 
 Napraw Sobie Miasto  R 

12.00–16.00 Łódź – WiMa Warsztaty projektowe, podczas których uczestnicy przepracują z prowadzącymi tematy 
dotyczące przestrzeni publicznej. Prowadzenie: Napraw Sobie Miasto

 Spacer szlakiem usług publicznych  
 i warsztaty tworzenia mapy punktów  
 styku z usługami publicznymi w Łodzi  R    

13.00–15.00
16.00–18.00

Łódź Podczas trzygodzinnego spaceru uczestnicy przyjrzą się kilku usługom miejskim i ich działa-
niu. Zweryfikują funkcjonalność punktów styku i ich dopasowaniu do użytkowników. 
Prowadzenie: s360

 Kreatywny piknik 14.00–18.00 Łódź – WiMa Na terenie centrum festiwalowego będą czekać popularne w ostatnim czasie food trucki. 
Pierwsze sto osób, które przyjdzie do naszej piknikowej strefy i powie hasło „myślenie pro-
jektowe” może liczyć na smakołyki z grilla za darmo. 

 PechaKuchaNight Łódź 17.30–18.30 Łódź – WiMa PechaKuchaNight organizowana w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego będzie prezen-
tacją kreatywnych rozwiązań z regionu. Spotkanie będzie dobrą okazją do poznania ludzi 
twórczych, obejrzenia ciekawych projektów i swobodnej wymiany myśli.  
Prowadzenie: Grupa CUKIER

 Warsztaty dla przedstawicieli   
społeczności lokalnych design thinking  R 

9.00–11.00 Łódź – ŁARR Celem warsztatów jest ukazanie roli metody design thinking i projektowania usług w roz-
wiązywaniu codziennych potrzeb społeczności. Prowadzenie: Zamek Cieszyn

 Warsztaty dla przedstawicieli   
społeczności lokalnych design thinking  R 

9.00–11.00 Łódź – ŁARR Celem warsztatów jest ukazanie roli metody design thinking i projektowania usług w roz-
wiązywaniu codziennych potrzeb społeczności. Prowadzenie: Zamek Cieszyn

 Filmowy Wieczór z Designem – 
 projekcja filmu 
 „Design & Thinking” 

16.00–17.30 Zduńska Wola 
– ZCIR 

„Design & Thinking” to dokument, który przedstawia ideę design thinking i podejmuje temat 
zaangażowania organizacji w myślenie o zmieniającym się krajobrazie biznesu, kultury  
i społeczeństwa. 

 Warsztaty dla biznesu  
 design thinking  R 

9.00–11.00 Łódź – ŁARR Przedsiębiorcy muszą stawić czoła rosnącym wymaganiom użytkowników, oczekujących 
przyjaznych „krojonych na miarę” produktów i usług. Celem warsztatu będzie zapoznanie  
z metodami design thinking i projektowania usług jako skutecznymi metodami sprostania 
tym wyzwaniom. Prowadzenie: Zamek Cieszyn
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Patroni medialni:

Partnerzy:

BRIEF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego | FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Weź udział w wystawach,
warsztatach, konferencji oraz
akcjach miejskich.
Odwiedź Festiwal Myślenia
Projektowego 2015 „Łódzkie
promuje”.

kiedy? 18–24 czerwca 2015 r.
gdzie? województwo łódzkie

Dołącz do nas!
Jesteś ciekaw w jaki sposób można wykorzy-
stać narzędzia design thinking w codziennym 
życiu i pracy? Zapisz się na nasze wydarze-
nia. W trakcie festiwalu odbędą się warsztaty, 
konferencja, debaty, akcje miejskie, podczas 
których możesz zdobyć wiedzę teoretyczną 
i praktyczną. Wystarczy się zarejestrować. Ilość 
miejsc ograniczona.

Udział w Festiwalu Myślenia 
Projektowego jest BEZPŁATNY!

Na niektóre wydarzenia Festiwalu 
wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja.  R 

Zarejestruj się na:
www.dt.lodzkie.pl 

Główne lokalizacje: 

Widzewska Manufaktura (WiMa)
Łódź, aleja Piłsudskiego 135

Centrum Promocji Mody (CPM)
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
  
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (ŁARR) 
Łódź, ul. Narutowicza 34   
 
Zduńskowolskie Cen trum Integracji Ratusz (ZCIR)
Zduńska Wola, plac Wolności 26   

Dekoolt
Łódź, ul. Piotrkowska 90

Owoce i Warzywa
Łódź, ul. Traugutta 9

Zeskanuj QR i pobierz
aplikację na swój telefon

godzina informacjemiejsce

 główne wydarzenia 

 wystawy 

 warsztaty 

 spotkania 

* Poszukaj z nami nowych 
    pomysłów na Festiwalu 
    Myślenia Projektowego
    2015 „Łódzkie promuje”!

LINUS PAULING:

 R  – rejestracja na:

         dt.lodzkie.pl

LEGENDA:
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Żeby mieć 
dobry pomysł, 
musisz mieć 
wiele pomysłów*

18–24.06.2015 
województwo łódzkie


