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Do liczby 13 budzącej sprzeczne emocje, dla niektórych pechowej, dla innych
szczęśliwej – dorzucamy gorący temat: KONFLIKT. Nie ma chyba częściej używanego
słowa, i w mediach, i w prywatnych rozmowach. Wszyscy mamy wrażenie, że żyjemy
w czasach przełomu i przesilenia. A przecież warto pamiętać, że konflikty towarzyszą
nam od urodzenia. Może uśpiło nas naiwne przekonanie, że nie ma innej drogi, niż
rozwój i postęp? Tymczasem konflikty rosły pod dywanem politycznej poprawności,
z nimi rozmnażały się dawno nie spotykane demony.
Co ma do tego DIZAJN, kojarzony dotychczas głównie z wolnorynkową gospodarką
i aspiracjami do lepszego, a nawet fajniejszego życia? W niemałym stopniu sam
przyczynił się do lawinowo rosnących sprzeczności: biedy i bogactwa, konsumeryzmu
i zrównoważonego rozwoju, wygody i troski o naturalne środowisko… oraz wielu
innych. Sam winowajca, wytwarza równocześnie narzędzia pomagające rozwiązywać
konflikty współczesnego świata, albo przynajmniej łagodzić ich społeczne skutki.
POROZMAWIAJMY – trzeba słuchać. OTWÓRZMY OCZY – trzeba widzieć.
PRZESTAŃMY SIĘ BAĆ – trzeba opanować emocje. UCZMY SIĘ, jak wykorzystać
konflikty, by były twórczą siłą.

Partner

Zapraszamy do Cieszyna, 26–28 stycznia 2018

PROGRAM 13. URODZIN ZAMKU CIESZYN

Piątek, 26.01.2018
16.00 Human Cities. Challenging
the City Scale
otwarcie wystawy*
budynek dawnej Strażnicy, ul. Zamkowa 1
16.30 Przystanek Cieszyn
otwarcie wystawy* budynek A „Oranżeria”
17.00–19.30 DIZAJN I KONFLIKT*
budynek B, sala wystawowa
powitanie: Ewa Gołębiowska
(dyrektor Zamku Cieszyn)
wprowadzenie: Twarzą w twarz z konfliktem –
Monika Klonowska
debata:
• Jarosław Gwizdak
(sędzia, Obywatelski Sędzia Roku 2015),
• Paweł Jaworski
(architekt, założyciel Fundacji Napraw
Sobie Miasto),
• Monika Klonowska
(psycholog, trenerka i konsultant),
• Rafał Kołodziej
(konsultant, trener biznesowy),
• Piotr Tyszko-Chmielowiec
(dendrolog, przyrodnik, edukator),
• Anne Stenros (Chief Design Officer miasta
Helsinki).
moderatorka:
Agata Urbanik
(prezeska Fundacji Pole Dialogu,
badaczka społeczna, trenerka)
słowo końcowe:
Tadeusz Sławek
(literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz)

20.00 Zamiast party
przestrzeń do rozmów, koncert
„Nowe inspiracje”
Katarzyna Broda-Firla i przyjaciele
otwarta Modelarnia Bogdana Kosaka,
coś na ząb –„kuchnia konfliktu”
z Aleksandrem Wojtasikiem
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”,
ul. Przykopa 20

Sobota, 27.01.2018
10.00–11.15 Projektowanie w sytuacjach
chaosu, konfliktu i problemów
wykład
Anne Stenros (Chief Design Officer m. Helsinki)*
budynek B, sala wystawowa
11.30–13.00 warsztaty:
Stwórz własnego zina
warsztaty z Monicą Biagioli*
budynek B, sala wystawowa
s(k)ąd się bierze konflikt
warsztaty z Jarosławem Gwizdakiem*
budynek A „Oranżeria”, sala konferencyjna
W jaki sposób rozwiązać konflikt o zmiany
na ulicy?
warsztaty z Pawłem Jaworskim*
Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Zamkowa 3
Futures thinking jako metoda na wychodzenie
z dzisiejszego konfliktu
warsztaty z Rafałem Kołodziejem*
Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Zamkowa 3
Dendrofile kontra dendrofobi
warsztaty z Piotrem Tyszko-Chmielowcem*
Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Zamkowa 3

13.00–14.30
lunch
budynek B, sala konferencyjna

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Sobota, 27.01.2018
14.30–15.30 Ziny jako jakościowa
forma analizy
wykład Monica Biagioli
(London College of Communication)*
budynek B, sala wystawowa
16.00 Graduation Projects 2017
otwarcie wystawy
budynek A „Oranżeria”, sala wystawowa

10.00 UFO – talerz dla sąsiada
warsztaty ceramiczne
Modelarnia Ceramiczna Bogdana Kosaka
ul. Przykopa 20, Cieszyn.
zgłoszenia:
natalia.kaluza@krytykapolityczna.pl

17.00 Wstawajta no bracia...
widowisko jasełkowe oparte na motywach
ludowych
17.00 Joga śmiechu
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
warsztaty wykorzystania śmiechu
w sytuacjach konfliktowych z Agnieszką Szotek ul. Przykopa 20, Cieszyn
(joginką śmiechu, trenerką)
budynek A „Oranżeria”, sala konferencyjna

Niedziela, 28.01.2018
8.00–16.30 Fale konfliktu i morze spokoju
wycieczka po Śląsku Cieszyńskim
z Andrzejem Drobikiem (dziennikarzem,
redaktorem książki „Rozmowy o Śląsku
Cieszyńskim”) udział: 50 zł
11.00–12.00 Joga śmiechu dla rodzin
warsztaty z Agnieszką Szotek
budynek B, sala wystawowa
12.00–14.00 Kuchnia pokoju i pokoleń
warsztaty kulinarne dla rodzin
z Aleksandrem Wojtasikiem (Mandala Centrum)
budynek B, sala konferencyjna

* Wydarzenia realizowane w ramach projektu
„Human Cities. Challenging the City Scale 2014–2018”
współfinansowanego z programu Creative Europe.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zgłoszenia.
Szczegóły na www.zamekcieszyn.pl

