
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKOWANIE – POPOŁUDNIE Z FAUNĄ 

04-05 sierpnia 2012 

PARK OLIWSKI + ZOO | Gdańsk 

 

6 edycja PARKOWANIA – POPOŁUDNIE Z FAUNĄ odbędzie się w dwóch miejskich przestrzeniach – 

Parku Oliwskiego i ZOO, z których każda jest specyficznym „domem i schronieniem” dla  zwierząt, którym   

tegoroczne PARKOWANIE  jest poświęcone. Mamy tu na myśli nie tylko naszych milusińskich 

współdomowników, ale także zwierzęta dzikie, które coraz częściej i śmielej zbliżają się do aglomeracji, 

stając się tym samym częścią naszego miejskiego ekosystemu. Podobnie jest z terenem Parku Oliwskiego, 

który jest miejscem często odwiedzanym przez dzikie zwierzęta z okolicznych lasów, czy mieszkańców 

pobliskiego ogrodu zoologicznego, które szukają azylu w zaciszu lipowych alei parku.  

Podczas PARKOWANIA będziemy mieli okazję tropić je w oliwskich lasach z przyrodnikiem Maciejem S. 

Wilgą „Borsukiem”, poobserwować spacerując po ZOO z jego długoletnim pracownikiem - Andrzejem 

Gutowskim, poszukać ich podczas gry miejskiej Konik w kropki, czy posłuchać w czasie spacerów 

dźwiękowych z Marcinem Dymiterem. Mocnym akcentem POPOŁUDNIA Z FAUNĄ jest wystawa 

zainspirowana tematem kryptozoologii pt.: Wszyscy jesteśmy Marco Polo, której kuratorką jest Agnieszka 

Pindera. W ZOO spotkamy się z kuratorką i artystami biorącymi udział w wystawie (m.in. Barbara  

Breitenfellner, Agnieszka Taborska), oraz z architektem (Michał Palej) odpowiedzialnym za kształ 

pawilonu wystawienniczego.  

6 PARKOWANIE to także szereg wydarzeń performatywnych: premierowy w Trójmieście koncert ASI MINY 

z programem z płyty Wybiegły, której bohaterami są zwierzęta; dla najmłodszych widzów (1-4 lata) spektakl 

Teatru Miniatura Afrykańska przygoda, oraz nietypowe słuchanie płyt z Marcinem Dymiterem podczas 

tracklisty „Rzecz o Zwierzętach”. Tak jak co roku nie zabraknie kina plenerowego, zajęć relaksacyjnych, 

gier i warsztatów dla najmłodszych, dodatkowo uruchamiamy na dwa dni Akademię z pazurem, w której 

wykładowcy zapoznają Państwa z różnorodnością świata fauny. O zwierzętach będzie można poczytać także 

podczas akcji ZWIERZenia książek organizowanej we współpracy z Oliwską Bibliotekę. 

Dla uczestników PARKOWANIA uruchamiamy także darmową wypożyczalnię rowerów, która pomoże w 

szybkim i bezkolizyjnym przemieszczaniu się pomiędzy Parkiem i ZOO. 



PROGRAM: 

 

SOBOTA – 04 sierpnia 2012 

 

10.00-20.00 punkty INFO-PARK [Brama Główna + Brama przy Katedrze] 

10.00-19.00  punkt INFO-ZOO [Brama Główna]  

 

10.00-11.00 otwarte zajęcia z tai-chi [trawnik za Wozownią] 

10.00-18.00  ZWIERZenia książek – parkowa biblioteka [alejka przy fontannie] 

10.30-18.30 bezpłatna wypożyczalnia rowerów [Bramy Główne | ZOO + Park] 

11.30-12.00 otwarte zajęcia z jogi dla dzieci [trawnik za Wozownią] 

12.00-13.00 otwarte zajęcia z jogi [trawnik za Wozownią] 

12.00-13.00 gra miejska Konik w kropki [Brama Główna] 

12.00-15.00 gra edukacyjna Zobaczyć na nowo [start o każdej pełnej godzinie | plac przed głównym 

  wejściem do Pałacu Opatów] 

12.00-17.00 warsztaty Dzikość w normie [trawnik za Muzeum Etnograficznym] 

12.00-20.00 gra w boules [alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 

12.30  otwarcie wystawy Wszyscy jesteśmy Marco Polo i spotkanie z kuratorką Agnieszką  

  Pinderą [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

12.30-19.00 wystawa Wszyscy jesteśmy Marco Polo [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

14.00  spotkanie z Barbarą Breitenfellner – autorką książki artystycznej Zwierzyniec  

  [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

14.00-15.00 otwarte zajęcia z Falun Dafa [trawnik za Wozownią] 

15.30  Akademia z pazurem – mali wykładowcy z Polskiej Akademii Dzieci opowiedzą m.in. o  

  patyczakach (Krzysztof Rafalski | lat 12), chomikach (Miłosz Mostowski | lat 10 + Natalia 

  Czarnecka | lat 10) [trawnik za Wozownią] 

16.00  spacer Zobaczyć na nowo - odkrywanie uroków podleśnych ulic Zajęczej, Sarniej,  

  Jeleniej… [start: plac przed głównym wejściem do Pałacu Opatów] 

16.00  zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego z Andrzejem Gutowskim ZOObaczyć... (część 1)  

  [ZOO | start: pawilon wystawienniczy koło pingwinów] – ilość miejsc ograniczona | zapisy w 

  punkcie INFO-ZOO podczas imprezy 

18.00  Tracklista - Rzecz o zwierzętach - dj set + wykład Marcina Dymitera aka emitera [altana] 

20.00  spacer dźwiękowy z Marcinem Dymiterem [start: altana] 

21.00  plenerowa projekcja filmu Bombon. El perro, reż. Carlos Sorín  (97') [Aleja Lipowa] 

 

 

NIEDZIELA – 05 sierpnia 2012 

 

10.00-20.00 punkty INFO-PARK [Brama Główna + Brama przy Katedrze] 

10.00-19.00  punkt INFO-ZOO [Brama Główna]  

 



5.30  spacer dźwiękowy z Marcinem Dymiterem [start: Brama Główna] 

9.00  spacer po oliwskich lasach z przyrodnikiem Marcinem S. Wilgą-"Borsukiem" [start: Brama 

  przy Katedrze] – ilość miejsc ograniczona | zapisy w punktach INFO-PARK podczas imprezy 

9.00-19.00 wystawa Wszyscy jesteśmy Marco Polo [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

10.00  śniadanie na trawie [trawnik za Muzeum Etnograficznym + trawnik rekreacyjny w ZOO] 

10.00-18.00  ZWIERZenia książek – parkowa biblioteka [alejki przy fontannie] 

10.30-11.30 otwarte zajęcia z jogi [trawnik za Wozownią] 

10.30-18.30 bezpłatna wypożyczalnia rowerów [Bramy Główne | ZOO + Park] 

11.30-12.00 otwarte zajęcia z jogi dla dzieci [trawnik za Wozownią] 

12.00-13.00 otwarte zajęcia z tai chi [trawnik za Wozownią] 

12.00-15.00 gra edukacyjna Zobaczyć na nowo [start o każdej pełnej godzinie | plac przed głównym 

  wejściem do Pałacu Opatów] 

12.00-17.00 warsztaty Mikrohotel. Architektura dla insektów [trawnik za Muzeum Etnograficznym] 

12.00-20.00 gra w boules [alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 

12.00  spotkanie z Agnieszką Taborską – autorką tekstów do książki artystycznej Zwierzyniec  

  [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

13.00  zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego z Andrzejem Gutowskim ZOObaczyć... (część 2)  

  [ZOO | start: pawilon wystawienniczy koło pingwinów] – ilość miejsc ograniczona | zapisy w 

  punkcie INFO-ZOO podczas imprezy 

13.00-13.30 Afrykańska przygoda – spektakl Teatru Miniatura dla dzieci w wieku 1-4   

  [trawnik przy altanie] 

14.00-15.00 gra miejska Konik w kropki [Brama Główna] 

14.00-15.00 otwarte zajęcia z Falun Dafa [trawnik za Wozownią] 

14.30  spotkanie z Michałem Palejem – architektem pawilonu wystawienniczego Wszyscy  

  jesteśmy Marco Polo [ZOO | pawilon wystawienniczy koło pingwinów] 

16.00  spacer Zobaczyć na nowo - odkrywanie uroków podleśnych ulic Zajęczej, Sarniej,  

  Jeleniej…[start: plac przed głównym wejściem do Pałacu Opatów] 

16.30  Akademia z pazurem – wykład zoopsychologa Marty Budny-Krzyżak Koty, kotki i kociaki 

  – domowe tygrysy [trawnik za Wozownią] 

18.00  Akademia z pazurem – wykład lekarzy weterynarii Hanny Szczędziny i Aleksandry  

  Sławskiej Pupil w domu – pożytki i zagrożenia [trawnik za Wozownią] 

19.30  koncert Asi Miny [trawnik przy altanie] 

21.00   plenerowa projekcja filmu Labirynt Fauna,  reż.  Guil lermo del  Toro Gómez (112')  

  [Aleja Lipowa] 

 

WSTĘP WOLNY (do Parku w godz. 05.00-23.00)  

16 zł – normalny, 8zł – ulgowy (do ZOO w godz. 9.00-19.00) 

 

Podczas PARKOWANIA  wstęp do Oddziału Sztuki Nowoczesnej i Oddziału Etnografii Muzeum 

Narodowego za symboliczną 1 PLN. Godziny otwarcia 10.00-17.00 

 

 



info: www.akukusztuka.eu  

kontakt: parkowanie@akukusztuka.eu 

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego 

 

Organizator: Stowarzyszenie A KuKu Sztuka 

Partnerzy Główni: Miasto Gdańsk / Samorząd Województwa Pomorskiego 

Partnerzy: Ogród Zoologiczny / Muzeum Narodowe w Gdańsku / Polska Akademia Dzieci / Teatr Miniatura / 

Szkoła YMMA  / Stowarzyszenie Falun Dafa / Klinika Weterynaryjna 24h Gdynia Redłowo / Biblioteka 

Oliwska 

Partnerzy technologiczni: Epson / Luminaris 

Patroni Medialni: Gazeta Wyborcza / Notes na 6 tygodni / trojmiasto.pl / staraoliwa.pl / cojestgrane.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU: 

1. Wystawa Wszyscy jesteśmy Marco Polo | Udział biorą: Barbara Breitenfellner | Jean Painlevé | Lena 

Szczesna | Jan Švankmajer | Agnieszka Taborska | Gaston Velle | Marie Voignier | Ferdinand Zecca | 

kuratorka: Agnieszka Pindera | architektura: Michał Palej 

 

Wystawa Wszyscy jesteśmy Marco Polo prezentuje szereg anegdot o fantastycznych stworzeniach. 

Pierwsza z nich ukryta już w samym tytule projektu odnosi się do jednego z bardziej spektakularnych błędów 

w interpretacji kiedy to Marco Polo za jednorożca wziął nosorożca. Pomyłka podróżnika wynikająca z 

niemożliwości identyfikacji tego, co nieznane przez aparat pojęciowy jemu współczesnych stanowi jedną z 

ulubionych ilustracji Umberto Eco dla różnic kulturowych. Wszyscy jesteśmy Marco Polo odpowiadając na 

temat szóstej edycji projektu PARKOWANIE poprzez wybór prac o bogatej antropomorficznej metaforyce 

odnosi się do zagadnień historii naturalnej. Wystawa prezentowana w Gdańsku, który w przeszłości był 

istotnym ośrodkiem nauk medycznych i przyrodniczych (XVII-XVIII), usytuowana dodatkowo w sercu 

http://www.akukusztuka.eu/
mailto:parkowanie@akukusztuka.eu


oliwskiego ogrodu zoologicznego, przywołuje również co najmniej kilka zmian tendencji udostępniania 

cennych okazów. Eksponowane prace, zarówno współczesny cykl portretów funkcjonalnych, zwierzęcych 

hybryd Leny Szczesnej, jak i pierwszy horror o buncie owadów z początku ubiegłego wieku, stanowią też 

bardzo efektowną menażerię. Kolekcję dopełnia zapis wyprawy kryptozoologicznej badającej w Kamerunie 

hipotezę Mokélé-Mbembé autorstwa Marie Voignier, która poprzez swoje filmy analizuje współczesne 

przykłady reprezentacji i fabrykacji. A także Jean Painlevé dokumentujący alternatywne do współczesnych 

mu ludzkich zachowania społeczne zwierząt, odzwierciedlające jednocześnie jego anarchistyczne poglądy. Z 

kolei Barbara Breitenfelner (w kooperacji z pisarką Agnieszką Taborską) do prezentacji swoich zwierzęcych 

kolaży, które już na poziomie techniki wykonania przypominają rekonstruowanie szczątkowych świadectw o 

mitycznych stworzeniach, użyła popularnej w latach 80. w Polsce serii publikacji popularnonaukowych. 

Ekspozycja mieści się w pawilonie projektu Michała Paleja, usytuowanym między wybiegiem dla pingwinów i 

małpiarnią, którym jest jednocześnie integralną częścią wystawy. Dekoracyjne i funkcjonalne dachy tego 

tymczasowego obiektu przywodzą na myśl fantastyczną architekturę jaką Károly Kós, zaangażowany m.in. w 

opracowanie ówczesnego nowego stylu narodowego, zaprojektował dla Zoo w Budapeszcie (1909–1912). 

Analogicznie w propozycji Paleja doszukać się możemy inspiracji architekturą wypoczynkową, a tym samym 

nawiązania do historii miejsca jakie dziś zajmuje zoo, gdzie do 1945 roku mieścił się pensjonat wczasowo-

leczniczy. Wystawie towarzyszy Wybór z kolekcji zwierząt – mini przewodnik po ogrodzie zoologicznym – 

przygotowany przez Karola Szawaryna, związanego z warszawskim Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. 

Podążając proponowanym szlakiem przez małpiarnię, słoniarnię i ptaszarnię poznać można serię 

naukowych pomyłek, nieścisłości i tajemnic, a także tragiczne skutki działań pierwszych osadników.  

Agnieszka Pindera  

 

W ramach wystawy odbędą się spotkania z kuratorką (Agnieszka Pindera) i artystami (Barbara  

Breitenfellner, Agnieszka Taborska) biorącymi udział w projekcie, atakże architektem (Michał Palej), 

autorem pawilonu wystawienniczego. 

 

2. Pokazy filmów: 

 

 Bombon. El perro 

 reż. Carlos Sorín  

 2004 | Argentyna | 97' 

 

 Najbardziej utytułowany reżyser argentyński ostatnich lat, autor   

obsypanych nagrodami na całym świecie "Prostych historii", 

opowiada w wzruszający i prosty sposób o ludziach i ich 

marzeniach. "Bombon, el perro" to nagrodzona na festiwalu w 

San Sebastian opowieść o mechaniku samochodowym, który postanawia zmienić swoje życie, gdy jego pies 

dostaje nagrodę w konkursie dla psów. Argentyński kandydat do Oscara 2005. [opis dystrybutora] 

 

 

 

 



 

Labirynt Fauna  

reż. Guillermo del Toro Gómez  

2006 | Hiszpania, Meksyk | 112'  

 

Mała Ofelia przybywa do domu nowego męża jej matki, 

kapitana Vidala. Dziewczynce trudno znieść surowość ojczyma. 

Przez przypadek Ofelia odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. 

Tam spotka Fauna, baśniowego stwora, który rozpozna w niej 

księżniczkę magicznej krainy, której grozi zagłada. Przed dziewczynką stoją jednak 3 mordercze zadania, 

które sprawdzą jej nieśmiertelność. Z czasem okrucieństwo zapanuje nad całym rzeczywistym światem.  

[opis dystrybutora] 

 

3. Koncert ASI MINY – program z płyty Wybiegły!  

TRÓJMIEJSKA PREMIERA!!! 

 

Asi Mina to śpiewająca piosenki Asia Bronisławska. Obecnie 

gra z Małą Orkiestrą Leopolda. Duża była za duża. A mała 

jest w sam raz. Asia śpiewa o życiu. O ludziach, relacjach, 

zjawiskach, sytuacjach, emocjach. Na ostatniej płycie 

Wybiegły! opowiada też o zwierzętach. Dzikich i miejskich. 

Apoteoza życia! Nieszczelny bądź! 

Podczas PARKOWANIA wystąpi w składzie: 

 

- Asia Bronisławska – głos, gitara akustyczna, kalimba 

- Gosia Hlawsa – flet poprzeczny 

- Marek Leszczyński – cymbały strunowe, tscheng, dzban 

gliniany i inne cuda 

- Mateusz Górski – klarnet 

- Mateusz Adamek – fagot 

- Grzegorz Krause – trąbka 

- Krzysztof Orziński – tuba 

 

4. Spektakl Teatru MINIATURA  Afrykańska przygoda  

W styczniu 2012 roku Teatr Miniatura zrealizował pierwszą premierę dla naj-najów, czyli najłmodszych 

widzów w wieku od 1 do 4 lat. Jest to Afrykańska przygoda wg tekstu Marioli Fajak-Słomińskiej, aktorki 

szczecińskiego teatru „Pleciuga”. Przedstawienie o małym Jacusiu, który we śnie przenosi się na Czarny Ląd 

i przeżywa niezapomniane przygody. Afrykańska przygoda Marioli Fajak-Słomińskiej i Janusza 

Słomińskiego – spektakl bez słów, posługujący się językiem dziecięcych dźwięków, barwnych obrazów, 

nastrojowej muzyki – ma na celu pobudzenie wszystkich zmysłów małego widza poprzez łagodne, spokojne 

wciągnięcie go do uczestnictwa w teatralnej iluzji. www.teatrminiatura.pl 

 

http://www.teatrminiatura.pl/


 

5. Warsztaty, zabawy i interaktywne gry plenerowe  

“Podział na Zwierzęta i Ludzi jest tylko kwestią nazwy i nie ten podział mnie określa”. 

 “Nigdy nie byliśmy ludźmi. “ 

Dona Haraway 

* Dzikość w normie 

Dzikość projektowana, doszywana egzotyka, imitacje zwierząt - czy we współczesnej urbanosferze jest 

jeszcze miejsce na dzikość? Czy miejskie antropopresje przewidują miejsce na szaleństwo, na 

niesubordynację? Stwarzając zwierzęce awatary, futrzane projekcje, wyimaginowane miękkie kreatury i 

chitynowe hybrydy – storzymy miniaturową dżunglę dziką i oswojoną zarazem... by przy-, o-swoić zwierzę, 

które jest w nas i obok nas. Powstaną biżuterie, amulety, przedmioty pełne zwierzęcej mocy. 

 

* Mikrohotel. Architektura dla insektów 

Podczas warsztatów wspólnymi siłami zbudujemy architekturę 

w skali mikro, przeznaczoną dla najdrobniejszych mieszkańców 

przestrzeni miejskich. Owady, pożyteczne insekty - 

budowniczowie parków - one również potrzebują naszego 

wsparcia i schronienia. Wykorzystując naturalne, często 

“odnalezione” materiały, zaprojektujemy i wykonamy sieć 

uniwersalnych, estetycznych i użytecznych hoteli dla robaków; 

restauracją pozostanie park ;) 

 

Warsztaty poprowadzą członkinie Stowarzyszenia  

Sztuka Cię Szuka! 

Katarzyna Jankowska - absolwentka malarstwa Wydziału 

Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz podyplomowych 

Muzealniczych Studiów Kuratorskich UJ w Krakowie. 

Przewodnicząca Fundacji Fabryka UTU, członkini 

Stowarzyszenia Sztuka Cię Szuka! W latach 2009-2011 – 

kuratorka edukacji Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” 

w Toruniu. Autorka koncepcji i scenariuszy warsztatów oraz działań edukacyjno-artystycznych, 

skoncentrowanych na sztuce współczesnej. Kuratorka projektu „Dźwiękospacery”, “URban gardeners”. 

Marta Karalus - absolwentka etnologii i antropologii kulturowej UMK w Toruniu; Przewodnicząca 

Stowarzyszenia Sztuka Cię Szuka!, członkini Fundacji Fabryka UTU. Kuratorka projektu „Dźwiękospacery”, 

edukatorka do/poprzez sztukę współczesną; autorka wielu koncepcji warsztatów, skierowanych do 

najmłodszych odbiorców kultury. W latach 2010-2011 prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży w Centrum 

Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Projektantka zabawek i biżuterii. 

www.fabrykautu.wordpress.com/ 

www.sztukacieszuka.blogspot.com/  

www.gastrorakieta.wordpress.com/ 

www.hydroakustyczne.wordpress.com/ 

http://fabrykautu.wordpress.com/
http://sztukacieszuka.blogspot.com/
http://gastrorakieta.wordpress.com/
http://hydroakustyczne.wordpress.com/


 

 

* Zobaczyć na nowo – gry edukcyjne + spacery 

Dla uczestników PARKOWANIA Agnieszka Lasota zaproponuje różnego rodzaju gry planszowe, karciane i 

losowe nawiązujące do zagadnień architektoniczno-urbanistycznych miejskiej dżungli oparte na ogólnym 

haśle GRA MIEJSKA - ZOBACZYĆ NA NOWO, czyli otwarty projekt społeczny dla mieszkańców pod 

kryptonimem „Rzeczy, które zauważasz w mieście, gdy… już wiesz”. 

 godzinne warsztaty edukacji przez zabawę (gra w spostrzegawczość, kierowana obserwacja, 

rozmowa – jak rozpoznać kto gdzie mieszka: tropy zwierząt a „tropy” ludzkie, budowanie przez 

wielkoludy osiedla dla kochanych tycich zwierzaczków) 

 spacer odkrywający uroki ulic Sarniej, Zajęczej, Jeleniej…  

Hasło tegorocznej edycji PARKOWANIA „zwierzęta w mieście” jest pretekstem do odkrywania 

nierzucającego się w oczy zakątka Oliwy - leżącego na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych ulic 

Sarniej, Zajęczej, Żubrowej, Sobolowej, Bobrowej i Jeleniej. Są to ulice pod samym lasem, a my odkrywać 

będziemy ich charakter,  typologię budynków tworzących ten sielankowy obraz, tak inny od pozostałych 

części Oliwy oraz systematyzować naszą wiedzę o zwierzętach będących patronami tej okolicy. Kto wie, 

może któreś z leśnych zwierząt wyjdzie z lasu, by dotrzymać nam kroku? 

Agnieszka Lasota 

 

Agnieszka Lasota – zajmuje się oglądaniem świata i zauważaniem tego co piękne, harmonijne, urocze. 

Kocha przyrodę i świat. Urodziła się w 1977 roku. Mieszka i pracuje w Sopocie. W 2002r. na Wydziale 

Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową pt. ”Sopot – 

miejsca magiczne, miejsca zapomniane”. W 2003 opracowała książeczkę „Jak gospodarujemy przestrzenią 

województwa pomorskiego?” stanowiącą meritum treści zawartych w Wojewódzkim Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, czytelne dla małego i dużego użytkownika przestrzeni. Marzy się jej, by 

otaczająca nas duża i mała architektura dostosowana była do naszych potrzeb, a uzupełniana dobranymi ze 

smakiem detalami i harmonijnie wpasowana w piękny polski krajobraz. Dlatego stworzyła program 

„Zobaczyć na nowo, czyli rzeczy, które  zauważasz wokoło, gdy… już wiesz”, który uwrażliwia na przestrzeń, 

w której żyjemy, buduje świadomość własnej odpowiedzialności za kształt otoczenia, wzmaga poczucie 

tożsamości lokalnej. Laureatka kilku nagród fotograficznych oraz konkursów na pomniki i zagospodarowanie 

otaczających je przestrzeni publicznych. Członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

www.zobaczycnanowo.pl 

 

* Gra miejska Konik w kropki – prowadzenie Monika Hejnowska 

Gdańsk. Sobota. Godzina 4.45. Telefon dzwoni natarczywie. Zaspany głos:  

- Słucham? 

- Panie Dyrektorze, to straszne, straszne. Straszna rzecz się wydarzyła! To po prostu nie do pomyślenia! Kto 

mógł to zrobić !?! Jak mogło do tego dojść ??" 

- Niechże się Pani uspokoi i wreszcie powie o co chodzi !? 

- ... No, z ogrodu zniknęły wszystkie zwierzęta!!!! 

- Co !? 

Pomóżcie odnaleźć zwierzęta, które zniknęły z oliwskiego ZOO! Weźcie udział w grze, która spacerem 

http://www.zobaczycnanowo.pl/


poprowadzi Was przez Oliwę. Po drodze rozwiążecie proste zagadki i będzie dobrze się bawić. Spacer 

będzie trwał około 1 godzinę. Gra dla rodzin z dziećmi.  

* gra w boules 

Podczas dwóch dni PARKOWANIA, tradycyjnie już będzie można nauczyć się i pograć w boules - popularna 

francuska gra  parkowa, w której mogą uczestniczyć całe rodziny. 

 

* ZOObaczyć... – spacer po  terenie Ogrodu Zoologicznego z Andrzejem Gutowskim (2 części = 2 trasy)  

Spacer z długoletnim pracownikiem  Ogrodu Zoologicznego, który opowie i rzeczach, o których nie 

przeczytamy na tabliczkach informacyjnych, ani w przewodnikach, ani na mapach ZOO. 

 

Andrzej Gutowski – zatrudniony od 20 lat w dziale hodowlanym na stanowisku asystenta. 

Osoba zajmująca się głównie zwierzętami kopytnymi ,często biorąca udział w sprowadzaniu zwierząt z 

innych ogrodów, aktywnie uczestniczącą w odchowie i opiece nad młodymi zwierzętami porzuconymi przez 

matki. Jednym z bardziej znanych odchowanych maluchów była młoda Walabia benetta o imieniu Gacek. 

 

* Spacer po oliwskich lasach z przyrodnikiem Marcinem S. Wilgą-"Borsukiem" 

 
Oto jak przewodnik pisze o wspólnym spacerze: Proponuję zdobycie Pachołka i obejrzenie panoramy strefy 

krawędziowej wysoczyzny w rejonie Oliwy, następnie ulicą Kościerską dojdziemy do początku Doliny Świeżej 

Wody. Na trasie jest rezerwat przyrody "Źródliska w Dolinie Ewy"; to wtórna nazwa doliny. Następnie 

zdobędziemy szczyt Wzniesienia Marii, obejrzymy Kamienną Twarz i zejdziemy do Doliny Czystej Wody. 

Stamtąd udamy się do Starej Oliwy. Na pewno napotkamy szereg przedstawicieli świata owadów z różnych 

jednostek systematycznych (muchówki, błonkówki, chrząszcze, pluskwiaki, prostoskrzydłe itd.). Przedstawię 

także historię geologiczną Lasów Oliwskich od ustąpienia ostatniego zlodowacenia czwartorzędowego. 

Myślę, że sama przyroda napisze scenariusz naszej wyprawy. Liczę, że uczestnicy zaopatrzą się w aparaty 

fotograficzne, dzięki którym zarejestrują ważne momenty wycieczki.” Marcin S. Wilga 

Marcin S. Wilga-"Borsuk" – przyrodnik, mikolog-amator, fotograf oliwskiej przyrody i jej znawca, zapalony 

turysta, autor przewodników turystycznych, m.in. Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska (2011). 

 

* Spacery dźwiękowe z Marcinem Dymiterem 

Słuchanie to proces, który odbywa się ciągle. Opierając się na 

tym założeniu Raymond Murray Schafer przygotował program 

ćwiczeń pomagających w "czyszczeniu uszu". Podstawową 

formą jest spacer. Umożliwia on rozpoczęcie "przygody" 

dźwiękowej- refleksji nad zagadnieniem dźwięku, jego jakości i 

wpływu na nas. Spacer dźwiękowy (Soundwalk) powinno 

poprzedzać umiejętne zaprojektowanie ścieżek spacerów 

dźwiękowych. Odbywanie spacerów w różnych miejscach oraz 

w różnych porach dnia i przy różnych warunkach pogodowych 

pozwoli zróżnicować krajobrazy dźwiękowe. Spacery dźwiękowe rozpoczyna się od słuchania dźwięków 

własnego ciała w czasie poruszania się, przez co nawiązany zostaje pierwszy dialog między spacerującym a 

http://m.in/


środowiskiem. Po zakończeniu spaceru konieczna jest ocena postrzeganych krajobrazów dźwiękowych, 

m.in. wyróżnienie dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych, dźwięków „nieobecnych” oraz dźwięków 

sztucznych, modyfikujących naturalny krajobraz dźwiękowy. 

Podczas PARKOWANIA w ramach dźwiękowych działań a konkretnie spacerów pragnę przygotować 

specjalny spacer dźwiękowy w którym ważną rolę będą odgrywały zwierzęta w mieście. Spacer dedykowany 

jest zarówno dorosłym, jak też rodzicom z dziećmi.  Czas trwania- do 45 minut. 

 Proponuję 2 spacery dźwiękowe, które odbędą się w różnych porach dnia- pierwszy po zmroku a drugi ok. 

godziny piątej rano. Oba spacery będą koncentrowały się na przestrzeni Parku Oliwskiego. Zanim 

rozpoczniemy spacer, zdaniem moim będzie przedstawienie tematu i wprowadzenie podstawowej wiedzy na 

temat spaceru dźwiękowego. Marcin Dymiter 

 
* Tracklista Rzecz o zwierzętach | dj set+wykład – Marcin Dymiter 

Tracklista to edukacyjna forma audio łącząca dj set z rodzajem wykładu. Prezentacja muzyki ciekawej, 

przekraczającej standardowe myślenie gatunkowe oraz artystów idących swoimi szlakami, otwierających 

nową perspektywę. 

To spotkanie – Tracklista-Rzecz o zwierzętach – to specjalna odsłona dedykowana tematowi tegorocznego 

PARKOWANIA. Motyw zwierząt stanie się kluczem do przywołania utworów a także ukazania tematu w 

szerszym kontekście. 

Każdy z uczestników otrzyma listę prezentowanych utworów z nazwiskami kompozytorów i szereg informacji 

(linków internetowych), gdzie można znaleźć informację o muzyce współczesnej.  

Wróćmy do kultury słuchania. 

 

Marcin Dymiter aka emiter – muzyk, improwizator, twórca nagrań terenowych. Emiter porusza się w 

obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę 

do filmów, spektakli i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty 

dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu. Współpracuje z artystami wizualnymi i 

tancerzami m.in. Anną Baumgart, Joanną Rajkowską, Anną Witkowską, Ludomirem Franczakiem, Risą 

Takitą. Producent muzyczny. Współtwórca i kurator - wspólnie z Ludomirem Franczakiem- festiwalu 

mikro_makro. Stypendysta Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista konkursu Netmage International 

Multimedia Festival w Bolonii. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

www.emiter.org 

www.emiter.art.pl 

 

6. Akademia z pazurem – wykłady o zwierzętach 

Podczas tegorocznego PARKOWANIA będziemy mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych wykładach na 

temat zwierząt przeprowadzonych m.in. przez prelegentów z Polskiej Akademii Dzieci, a także wykładowców 

zajmujących się zoopsychologią i weterynarią. 

 

Polska Akademia Dzieci 

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet dzieci prowadzony przez dzieci. Opiera się 

na założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników 

http://www.emiter.org/
http://www.emiter.art.pl/


w nauce. PAD wspiera rozwoj potencjału naukowego, jaki drzemie w dzieciach i młodzieży, zachęca ich do 

rozwijania swoich pasji naukowych oraz dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w niespotykanych dla nich 

warunkach – na aulach uniwersyteckich przed pełną salą słuchaczy. PAD umożliwia dzieciom kontakt z 

najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami o wiele wcześniej, niż na studiach, rozbudza w dzieciach 

ciekawość świata, chęć do realizowania własnych pomysłów, projektowania eksperymentów, sprawia, że 

nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. www.akademiadzieci.edu.pl 

Wykładowcy: 

Krzysztof Rafalski, lat 12: Patyczaki  

Miłosz Mostowski, lat 10 oraz Natalia Czarnecka, lat 10: Chomiki 

 

Koty, kotki i kociaki – domowe tygrysy 

Podczas wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z psychiką i przyzwyczajeniami kotów. 

 

Marta Budny-Krzyżak – przyrodnik z zamiłowania i wykształcenia. Od 2008 również dyplomowany 

zoopsycholog i trener psów. Na co dzień właścicielka Poradni Zoopsychologicznej „Psie smutki” pracuje 

metodą naturalną Josepha Ortegi z czworonogami z całego Trójmiasta i okolic. Szczególnie ceni sobie 

współpracę  z właścicielami kotów i ich milusińskimi.  

http://psiesmutki.gdansk.pl/ 

 

Pupil w domu - pożytki i zagrożenia 

Oto niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wykładu: 

-zagrożenia wynikające z braku profilaktyki u zwierząt domowych 

-choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego (ryzyko zarażenia się od zwierzęcia, spanie ze 

zwierzęciem w łóżku itp) 

-choroby przenoszone przez kleszcze 

-małe dziecko w domu, a pies/kot. 

 

Lek. wet. Hanna Szczędzina – ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 

marcu 2010 r. Przyjmuje pacjentów internistycznych. Swoje zainteresowania wiąże z rozrodem małych 

zwierząt. W trakcie specjalizacji z chorób psów i kotów. 

 

Lek.wet. Aleksandra Sławska – skończyła Environmental Protection and Management na PG w 2006. W 

2012 r. ukończyła Medycynę Weterynaryjną w Olsztynie, z tego rok czasu spędziła w Hiszpanii w Lugo na 

Universytecie Santiago de Compostela. Po studiach odbyła 3-miesięczny staż w Portugalii w nowoczesnym 

szpitalu dla zwierząt w Porto. Z zakresu weterynarii, poza psami i kotami, interesuje się ssakami morskimi 

oraz gryzoniami. 

 

Stanowią część doświadczonego zespołu całodobowej kliniki weterynaryjnej Gdynia Redłowo ul. Stryjska 25 

| Gdynia Obłuże ul. Cechowa 11 | www.lecznica.gdynia.pl  

 

Lecznica Weterynaryjna w Redłowie powstała w 1965 roku. Do lat '90 była to jedyna lecznica na terenie 

http://www.akademiadzieci.edu.pl/
http://psiesmutki.gdansk.pl/
http://www.lecznica.gdynia.pl/


Gdyni. Ciągły rozwój do dnia dzisiejszego pozwolił na powstanie całodobowej wysokospecjalistycznej 

lecznicy dla zwierząt. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu kliniki w ostatnim okresie powstała 

filia na Obłużu. Na dzień dzisiejszy w zakładzie pracuje 6 lekarzy, 2 pielęgniarzy oraz personel techniczny i 

administracyjny. W lecznicy znajduje się również sala konferencyjna umożliwiająca ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji pracowników. Na wykłady zapraszamy znanych specjalistów z kraju i zagranicy. 

 

7. ZWIERZenia książek – parkowa biblioteka 

Akcja czytelnicza zrealizowana we współpracy z Oliwską Biblioteką podczas której będzie można poczytać, i 

pooglądać książki, których bohaterami są zwierzęta. Mobilna biblioteka ruszy na dwa dni w Parku i „porwie” 

wszystkich do świata Lessiego, Naszej Szkapy i Psa Baskerville'ów. 

 

 

8. Darmowa Wypożyczalnia Rowerów 

Dla uczestników PARKOWANIA uruchamiamy także darmową wypożyczalnię rowerów, która pomoże w 

szybkim i bezkolizyjnym przemieszczaniu się pomiędzy Parkiem i ZOO. Wypożyczyć będzie można kultowy 

rower Wigry 3. 

 

9. Śniadanie na trawie  

Tak jak w poprzednich latach ponownie zapraszamy na śniadanie na trawie. To propozycja wspólnego 

posiłku w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Gdańska. Każdy, kto w niedzielny poranek wraz z 

kocem i koszem piknikowym zagości na trawie koło Muzeum Etnograficznego a także w ZOO (obok naszego 

pawilonu wystawienniczego), będzie mógł wspólnie z rodziną i przyjaciółmi zjeść niezapomniane śniadanie. 

Jest to jedyna okazja w ciągu roku, kiedy można bezkarnie rozłożyć koc na trawie i spożyć posiłek. 

Jednocześnie  informujemy, że w Parku Oliwskim obowiązuje zakaz wchodzenia na trawniki, a ogród za 

budynkiem Muzeum Etnograficznego, na  którym co roku odbywa się śniadanie na trawie jest terenem 

zarządzanym przez Muzeum Narodowe. 

 

10. Otwarte, dwudniowe zajęcia sportowo-relaksacyjne z jogi, tai chi i falun dafa  

* zajęcia z jogi dla dorosłych i dzieci (zajęcia poprowadzi Tatiana Kamieniecka) 

* zajęcia z tai-chi (zajęcia poprowadzi Rafał Szulkowski) 

* zajęcia z Falun Dafa (zajęcia poprowadzi Marcin Klebba) 
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