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Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na
LATO ZACZYNA SIĘ W GDYNI: CUDAWIANKI 2015

20 czerwca 2015 | Gdynia | Plaża Śródmieście + Park Rady Europy + InfoBox Gdynia

IDEA

Lato Zaczyna się w Gdyni: Cudawianki to masowe, plenerowe, ogólnopolskie wydarzenie muzyczno-
artystyczne, organizowane od 2009, oficjalnie otwierające sezon letni w Gdyni.
Cudawianki są jedną z najciekawszych propozycji programowych związanych z obchodami Nocy 
Świętojańskiej w Polsce. Bogaty program wydarzenia jest atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
oraz różnych grup wiekowych. O atrakcyjności wydarzenia decyduje m.in. obecność międzynarodowych i 
polskich gwiazd muzycznych, program wydarzeń dziennych, kreowanie licznych aktywności artystycznych dla 
dzieci i dla dorosłych, działania w przestrzeni publicznej, promujące aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Oryginalne podejście do tworzenia interdyscyplinarnej, letniej imprezy miejskiej dla masowego odbiorcy 
skutkuje bardzo dużą frekwencją. W wydarzeniu uczestniczą mieszkańcy Trójmiasta, goście z całej Polski i 
zagranicy. Cudawianki są również bardzo pozytywnie oceniane przez media, jak i samych artystów.
Koncerty gwiazd polskich i zagranicznych to najważniejszy komponent programowy wydarzenia, 
przyciągający masową publiczność z całej Polski na malowniczą Plażę Śródmieście w centrum Gdyni. Line up
wieńczy występ gwiazdy o międzynarodowej rozpoznawalności. Na cudawiankowej scenie wystąpili: 
GENTLEMAN & THE EVOLUTION, AYO, HERCULES AND LOVE AFFAIR, EMIR KUSTURICA & THE NO 
SMOKING ORCHESTRA, MORCHEEBA ZE SKYE, MATTHEW HERBERT BIG BAND, TRICKY, EBONY 
BONES!, JIMI TENOR & KABU KABU. Z gwiazd polskich na przestrzeni lat wystąpili: KAYAH, SMOLIK, 
O.S.T.R, L.U.C, JULIA MARCELL, REBEKA, CZESŁAW ŚPIEWA, RAZ DWA TRZY, FISZ EMADE, MARIA 
PESZEK, NOVIKA, SOFA. Scena Muzyczna CW to głównie brzmienia world music | trip-hop | hip-hop | rock | 
r&b | etno z dużą domieszką muzyki elektronicznej. Ambicją organizatorów jest docieranie zarówno do 
starszej publiczności, dzięki obecności łagodniejszych i bardziej chwytliwych brzmień, jak i prezentowanie 
artystów z nurtu muzyki alternatywnej z przeznaczeniem dla młodszego odbiorcy. O wyjątkowości sceny 
muzycznej CW decyduje również dbałość o atrakcyjny wygląd sceny, niestandardową oprawę świetlną i 
wizualną, a przede wszystkim unikatowa lokalizacja nad samym morzem, która dodatkowa skłania do witania 
lata. Cudawianki to niezwykła energia i zaproszenie do tańca.



PROGRAM GODZINOWY:

20.06

12.00-24.00 | NOMADPARK: Park Nomadów | Park Rady Europy

12.00-18.00 | Akcja Wianki| Park Rady Europy

12.00-18.00 | Strefa Rekreacji | Plaża Śródmieście + Park Rady Europy

12.00-20.00 | Strefa Dobrego Dizajnu | Park Rady Europy

12.00-20.00 | Cudapiknik | Park Rady Europy

12.00-01.00 | Food Trucks | Aleja Topolowa

15.00 | koncert CAREN COLTRANE CRUSADE | Scena InfoBox

16.00 | koncert FORETIME | Scena InfoBox

16.00-02.00 | Coastline Meeting – strefa dj  Park Rady Europy

17.00 | koncert LABAI| Scena InfoBox

18.00 | koncert CISZA NOCNA | Scena InfoBox

19.00 | koncert CALL THE SUN | Scena Cudawianki

20.00 | koncert KIM NOWAK | Scena Cudawianki 

21.30 | koncert VOO VOO | Scena Cudawianki 

23.30 | koncert BURAKA SOM SISTEMA | Scena Cudawianki

21.06

12.00-20.00 | NOMADPARK: Park Nomadów | Park Rady Europy

SCENA MUZYCZNA

SCENA CUDAWIANKI / Plaża Śródmieście
Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że na scenie głównej ulokowanej na Plaży Śródmieście w dniu 20 
czerwca 2015 wystąpią Buraka Som Sistema, Voo Voo oraz Kim Nowak. Line up otwiera koncert 
młodego zespołu alternatywnego wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu - Call The Sun.
Line up Sceny Cudawianki:
19.00  Call The Sun
20.00  Kim Nowak
21.30  Voo Voo
23.30 Buraka Som Sistema

Cudawiankowe koncerty na Plaży Śródmieście poprowadzi znakomita dziennikarka i miłośniczka muzyki – 
Agnieszka Szydłowska.

BURAKA SOM SISTEMA – to dzikie rytmy i energia muzyki angolskiej Kuduro, które istniały w klubach 
lizbońskich od końca tal 90-tych, a właśnie Buraka Som Sistema - AKA Branko, Riot, dyrygent, Kalaf i Blaya –
połączyli je z elektroniką XXI wieku, aby stworzyć zupełnie innowacyjny gatunek muzyki klubowej. Teraz 
electro ghettotech bierze to, co najlepsze z muzyki Afryki południowo-zachodniej, jest ona znacznie szybsza i 
rozgrzewa parkiety na całym świecie. To był dopiero początek, a ich zainteresowanie dźwiękami tropikalgetto 
rozszerzało brzmienie i przesunęło w nowych kierunkach, a także zainspirowało  do stworzenia dwóch 
albumów -  przełomowego  "Black Diamond" (2009), na którym imitują ruchy taneczne Luanda oraz "Komba" 
(2011), gdzie brzmienie Buraka Som Sistema postawiło śmiały krok w nowym kierunku.  Są autorami kilku 
singli, setek remiksów i wielu kolaboracji z takimi artystami jak MIA, Petty, Pongolove i Roses Gabor.

Więcej informacji:
www.buraka.tv
www.facebook.com/burakasomsistema

VOO VOO

http://www.facebook.com/burakasomsistema
http://www.buraka.tv/


Voo Voo to jeden z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej, który w swojej muzyce, ze 
znakomitym efektem połączył rock z jazzem i folkiem różnych rejonów świata. Grupa powstała w 1985 r. w 
Warszawie, jej założycielem jest Wojciech Waglewski kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, 
producent muzyczny. Niemal od początku Voo Voo współtworzy Mateusz Pospieszalski, wirtuoz saksofonu 
jak również kompozytor, producent muzyczny. Sekcja rytmiczna, czyli serce zespołu to Karim Martusewicz – 
gitara basowa, kontrabas oraz Michał Bryndal – perkusja.

Więcej informacji: www.voovoo.pl

KIM NOWAK
Mimo że od początku kariery są raczej kojarzeni z hip hopem, bracia Waglewscy w wielu wywiadach 
przyznawali się do swoich wczesnych fascynacji muzyką punkową i heavy metalową. W projekcie KIM 
NOWAK Waglewscy, we współpracy z Michałem Sobolewskim dali upust swoim fascynacjom, czym 
zaskoczyli  niejednego fana wcześniejszych dokonań FISZA i EMADE. Pierwszy album zespołu został 
doceniony przez krytyków i publiczność. Drugi album, zatytułowany WILK, windował zespół na szczyt 
popularności, zbierając nominacje i nagrody w zestawieniach najlepszych rockowych albumów w polskiej 
muzyce rozrywkowej. Koncerty KIM NOWAK to czyste rockowe granie, które zachwyciło publiczność i 
krytyków muzycznych w całej Polsce. Będzie bardzo energetycznie i jeżeli ktoś na koncertach planuje 
dyskretnie potupać nóżką, trzymając szklankę piwa, koniecznie musi się wycofać w dalsze kąty plaży.
Skład zespołu KIM NOWAK:
Bartosz Waglewski – śpiew, gitara basowa
Michał Sobolewski – gitara
Piotr Waglewski - perkusja

Więcej informacji: www.facebook.com/kimnowakband

CALL THE SUN
"To była prawdziwa kąpiel w słońcu. Zanurzyłem się w przestrzeni metalicznych dźwięków gitar i 
nastrojowości w stylu Foalsów.” - tak pisali o nich recenzenci po debiucie koncertowym, który miał miejsce 
na Open’er Festival. W skrócie Call The Sun, to kwartet chłopaków spragnionych nowej muzyki i 
eksperymentów z dźwiękami.
Światu pokazali się drogą internetową w maju 2014 r. Od tamtej pory wystąpili m.in. u Kuby Wojewódzkiego, 
w półfinale programu Must Be The Music, czy na Ursynaliach w Warszawie. W tej chwili pracują nad 
wydaniem debiutanckiej płyty. Czerpią inspiracje z nowych zachodnich trendów - The 1975, Foster The 
People, Foals, czy Crystal Fighters. Jednak zapowiadają, że debiutancka płyta zaskoczy oryginalnością i 
wyróżniającym się brzmieniem.

Członkowie:
Maciej Palmowski
Michał Szor
Jan Rogacki
Adam Lewandowski

JAROSŁAW KOZIARA / SCENOGRAFIA Sceny Cudawianki
Autor Cudawiankowej scenografii w latach 2010-2013 roku.
Urodzony w 1967 roku w Jędrzejowie, performer, artysta plastyk z Lublina. Zajmuje się wieloma dziedzinami 
sztuk wizualnych. Autor kilkudziesięciu scenografii teatralnych (m.in. Teatr Wielki w Warszawie, lalkowy Teatr 
im. H.Ch. Andersena w Lublinie), plenerowych i telewizyjnych (np. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy). Zaprojektował także oprawę scenograficzną wielu koncertów halowych i zewnętrznych. Przez 
kilkanaście lat współpracował z zespołem Voo Vootworząc jego sceniczny, płytowy i graficzny wizerunek. 
Znany jest również z niekonwencjonalnych projektów artystycznych - olbrzymich, płonących 
konstrukcji. Sprawca zabawnych happeningów i performance'ów w przestrzeni miejskiej oraz instalacji w 
galeriach. Twórca monumentalnych, kilkuhektarowych landartów. Chciał zostać pszczelarzem, uczęszczał 
nawet do technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli, a skończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom zrobił z plakatu. Zajmuje się projektowaniem graficznym i dizajnem. Autor kilkuset okładek do płyt, 
książek, plakatów, znaków graficznych. Projektant wnętrz (m.in. warszawska Stodoła, krakowski pub Baraka, 
dawny lubelski klub Graffiti). Właściciel firmy i wydawnictwa "Koziara Tararara" (Kokoryny - czyli opowieści 
dziwnej treści). Stały felietonista Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM. Poza tym zwiedza świat i 
publikuje reportaże ze swoich podróży. Żyje sztuką, dla sztuki i ze sztuki.

SCENA INFOBOX / Gdynia InfoBox
Ogłaszamy skład naszej drugiej, alternatywnej sceny w gdyńskim InfoBoxie. Konkurs dla młodych zespołów 

http://m.in/
http://www.facebook.com/kimnowakband
http://www.voovoo.pl/


muzycznych został rozstrzygnięty. W dniu 20 czerwca na Scenie InfoBox pomiędzy godziną 15 a 19 wystąpią 
4 zespoły: Caren Coltrane Crusade / Foretime / Labai / Cisza Nocna
Line up Sceny InfoBox:
15.00 Caren Coltrane Crusade 
16.00 Foretime
17.00 Labai
18.00 Cisza Nocna

Caren Coltrane Crusade to projekt muzyczny, który powstał w marcu 2014 r. Tworzą go muzycy znani 
wcześniej z trójmiejskich zespołów Miss Hapen oraz It's All Your Faule. Stworzony i w dużej części 
zaaranżowany w domowym zaciszu przez Marzenę Wronę materiał na debiutancki album "THE BELL" został 
zarejestrowany i zmiksowany w maju w Studio nr 4 w Gdyni przy wsparciu Michała Miegonia. 
Obecnie Caren szuka wydawcy i równocześnie rozpoczyna krucjatę mającą na celu promocje jej utworów na 
żywo jak i w sieci.
https://soundcloud.com/caren-coltrane-crusade

Zespół Foretime początkowo założony został przez 4 przyjaciół, którzy zainspirowani muzyką progresywną 
mieli w zamiarach stworzyć coś nowego. Obecny skład, z którego składają się skrzypce, dwie gitary, bas i 
perkusja, pozostaje taki już od niemal roku. Grupa unika szufladkowania swojej twórczości w jakikolwiek 
gatunek. Wynika to głównie z faktu, że każdy członek zespołu stara się zawrzeć w całości elementy muzyki, 
którą się inspiruje, a takich inspiracji jest wiele. Głównie jest to progresywny rock, jazz i muzyka 
klasyczna. Mimo tak krótkiego czasu od założenia, Foretime zdołało zagościć na scenie OARF 2014, zagrać 
w wielu klubach trójmiejskich oraz znaleźć się wśród laureatów konkursu Wzmacniacz II. Zespół jednak wciąż 
rozwija się i stawia sobie nowe cele by zaistnieć w świecie muzyki. 
www.facebook.com/ForetimeOFFICIAL

Bydgoską formację Labai tworzą: Magda Zawistowska, Agnieszka Świtoniak, Bartosz Norkowski, Karol 
Szczepaniak i Daniel Dziemitko. Wszyscy ci młodzi artyści w muzycznej formule Labai znaleźli miejsce ujścia 
swych indywidualnych fascynacji muzycznych, tworząc ciekawy koktajl dźwiękowy, jaki z łatwością zjednuje 
sobie przychylność słuchaczy. Fascynacja takimi artystami jak m.in. Hundred Waters, Throwing Snow, Jungle,
Son Lux, SOHN czy Bonobo, przefiltrowana przez wyobraźnię i fantazję Bydgoszczan zrodziła zupełnie nowy 
mikroklimat muzyczny, a alternatywne rockowe brzmienie udało się Labai połączyć z nienahalnymi, lecz 
ujmującymi melodiami. Labai to projekt otwarty na różne gatunki muzyczne często ocierający się o klimaty 
muzyki alternatywnej, klubowej, indie popowej, melancholijnego shoegaze, dreampopowej. Lubią delaye, 
długie pogłosy, lejące gitary i niestrojące klawisze. Muzyczną przestrzeń często wypełniają naturalnym 
brzmieniem wplatając w nią chociażby różnego rodzaju perkusjonalia.
www.facebook.com/labaimusic

Cisza Nocna - zespół założony został pod koniec 2011 roku przez 5 kumpli z jednego podwórka z Gdyni. 
Grają muzykę z pogranicza zimnej fali, cięższego rocka i post-punku z polskimi tekstami . Aktywni na scenie 
trójmiejskiej od 2012 roku. W lutym roku 2013 wygrali IV Przegląd Młodych Zespołów Muzycznych "Musical 
Youth". Dzięki tej wygranej zdobyli szanse na nagranie swojej pierwszej EPki w studiu Radia Gdańsk.
W tym samym roku wystąpili m.in. w audycji „Młoda Polska Muzyka” w Radiu Gdańsk oraz na festiwalu 
„Metropolia jest Okey”. W Lipcu 2014 roku wyjechali na europejską wymianę młodych zespołów "Stage 
Europe Network" do Bremen (Niemcy). We wrześniu tego samego roku wystąpili na festiwalu "Soundrive" w 
Gdańskim klubie B90. Pod koniec roku z zespołu odszedł basista Bartosz "Dragon" Drogoń, a jego miejsce 
zajął ówczesny gitarzysta Filip "Broda" Mechliński. 
www.facebook.com/CiszaNocna

CUDAWIANKOWA STREFA REKREACJI:
www.  cudawianki.eu/akcje

SKATEPARK GDYNIA: WARSZTATY & JAM SESSION DESKOROLKA/ BMX
Miejsce: Skatepark | Skwer Sue Ryder
Czas: 20.06.2015 / 15.00-01.00
AB Inwestor Skatepark to nowy obiekt w Gdyni, działający od niecałego roku, lecz wpisujący się w mapę 
najciekawszych ekstremalnych miejsc na mapie Polski. Codziennie można tam zobaczyć dziesiątki młodych 
pasjonatów sportów akcji, trenujących coraz trudniejsze triki na deskorolkach i BMX. W tą wyjątkową noc w 
roku park zdecydowanie nabierze kolorów, a najlepsze triki będzie można zobaczyć w niecodziennej scenerii. 
W programie warsztaty dla dużych i małych - pokazy deskorolkowe i jazda na BMX. Warsztaty dla dzieciaków,
wypożyczalnia desek oraz profesjonalni instruktorzy. Do tego strefa chilloutu, dobra muzyka i szama.

http://cudawianki.eu/akcje
http://www.facebook.com/ciszanocna
http://www.facebook.com/labaimusic
http://m.in/
http://www.facebook.com/ForetimeOFFICIAL
https://soundcloud.com/caren-coltrane-crusade


Harmonogram:
15.00-20.00 - warsztaty skate i BMX dla młodych pasjonatów sportów ekstremalnych. Zajęcia odbędą się w 3 
turach po 12 osób na desce i 5 na BMX - decyduje kolejność zgłoszeń.
21.00-23.00 - BMX Best Trick
23.00-1.00 - Skate Best Trick 
Prowadzenie: Ekipa Fundacja AB Inwestor Skatepark
FB: www.facebook.com/pages/Fundacja-Skatepark-Gdynia 

KITESURFING
Miejsce: Plaża Miejska
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00
Zapraszamy na warsztaty i pokazy kitesurfingu razem z KiteAcademy.pl.
Przed Wami 6 godzin czystej przyjemności: wolna plaża, 16 latawców, profesjonalni instruktorzy. Pokazom 
kitesurfingu towarzyszyć będzie spora dawka informacji o tym wspaniałym sporcie wodnym.Nad organizacją i 
ogólnym bezpieczeństwem czuwać będzie Marcin Rekiel. Każdy z instruktorów posiada uprawnienia i kliku 
letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów - możesz zawsze na nich polegać, dobrze znają plaże i dbają 
o bezpieczeństwo wokół Ciebie. Jesteś w dobrych rękach.
Zapewniamy najnowszy sprzęt i najlepszych instruktorów.
Dla publiczności i uczestników – konkursy. Do wygrania kurs kitesurfingu!
Prowadzenie: KiteAcademy.pl
FB: www.facebook.com/KiteAcademyPL
www http://kiteacademy.pl/

ROLLER DERBY / 3CITY PIRANHAS
Miejsce: Bulwar Nadmorski
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00
Przed nami ekipa na wrotkach – uzbrojone po zęby w ochraniacze 3 City Piranhas przybywa na Cudawianki. 
Piranie to przedstawicielki roller derby, sportu kontaktowego, znanego szerzej w Ameryce. Są to widowiskowe
wyścigi, odbywające się na owalnym torze. W każdej z obu drużyn znajdują się zawodniczki blokujące i jedna 
punktująca, której zadaniem jest powyprzedzać jak największą ilość blokujących w określonym czasie. Nad 
przebiegiem rozgrywek czuwa kilkunastu sędziów, którzy również poruszają się na wrotkach. W kulturze tego 
sportu zawodniczki występują pod pseudonimem, rzadko więc znane są ich prawdziwe nazwiska. Roller derby
to dyscyplina wymagająca dobrej kondycji i niemałych umiejętności, aczkolwiek Trójmiejskie Piranie troskliwie 
opiekują się świeżym narybkiem, dbając o jego przyjazną i bezpieczną adaptację. Dziewczyny pokażą Wam 
kilka trików, zatańczą na wrotkach i zaproszą na krótki kurs wrotkarski. Przedstawią również na czym polega 
sport zwany roller derby. Na chętnych czekać będzie wypożyczalnia wrotek i krótki instruktaż jazdy.
Prowadzenie: Ekipa 3 City Piranhas
FB: www.facebook.com/3citypiranhas

JOGA 
Miejsce: Plaża Miejska
Czas: 20.06.2015 / 12.00-16.00 
12.00-13.15 - sesja dla początkujących oraz dla seniorów – spokojny trening, proste asany, gdzie nie za długo
stoi się w pozycji. Dużo asan oddechowych.
13.30-14.45 - zdrowy kręgosłup - zajęcia na poziomie ogólnym i dla początkujących i dla tych co już wiedzą o 
co chodzi. Zajęcia wzmacniają korpus - odciążając kręgosłup. Dobre zwłaszcza dla tych, którzy dużo pracują 
przy komputerze.
15.00-16.15 - vinyasa joga - sesja jogi dynamiczna, wzmacniająca całe ciało.
Koniecznie zabierzcie swoje maty!
Prowadzenie: Grażyna Korcz

TRICKBOARD
Miejsce: Plaża Miejska
Czas: 20.06.2015 / 15.00-18.00 
Pokaz / warsztaty / profesjonalni instruktorzy – specjalnie dla Cudawiankowiczów.
Każdy chętny będzie mógł sprawdzić, czy może swobodnie utrzymać równowagę. Trickboard to prosty 
przyrząd do ćwiczeń i treningu – dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Umożliwia 
rozwój zdolności motorycznych oraz podnosi czucie własnego ciała. 
Prowadzenie: ekipa DamyNieDamy
FB: www.facebook.com/DNDconceptstore

https://www.facebook.com/DNDconceptstore?fref=ts
https://www.facebook.com/3citypiranhas?fref=ts
http://kiteacademy.pl/
https://www.facebook.com/KiteAcademyPL?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Skatepark-Gdynia


CUDAWIANKOWE PIKNIKOWANIE W PARKU RADY EUROPY  :
Punkt 12 rozpoczynamy tradycyjnie wielkie, gdyńskie leniuchowanie – CUDAPIKNIK. Rozkładamy plażowe 
parasole, leżaki, przynosimy koce, książki i kosze z ulubionymi przekąskami. Celebrujemy nadejście lata 
wśród przyjaciół, na trawie, ciesząc się słońcem i morską bryzą!
Przybywajcie z koszami piknikowymi! CUDAPIKNIK zaprasza do wspólnego posiłku przy COMMON TABLE / 
WSPÓLNYM STOLE. Zasiądźmy razem przy specjalnie zaprojektowanym, długim stole, gdzie poznacie 
nowych, wspaniałych ludzi. Celebrujmy wspólne posiłki!
Dla bardziej aktywnych cudapiknikowiczów tuż po posiłku, dla spalania i zdrowia  - hula hop | bule | gra w 
klasy | guma do skakania | badminton | slackline. 

CUDAWIANKI: ETNOWIANKI 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00
Wyróżnij się tego dnia i załóż, wypleciony samodzielnie wianek świętojański! Kultowe już warsztaty z 
członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Lubichowa to jedyna, niepowtarzalna okazja by pod okiem 
specjalistek, aktywnie kultywujących ludowe tradycje, stworzyć swoją własną, oryginalną kompozycję 
kwiatową. Poznaj bogactwo czerwcowych łąk i wpleć je we włosy. Wianki z Kociewiankami to nieograniczona 
wyobraźnią, wspaniała zabawa w tworzeniu nakrycia głowy z limitowanej serii „polskiego zielnika”.
Prowadzenie: Koło Gospodyń Wiejskich z Lubichowa

CUDAWIANKI: EKOWIANKI
  Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00
Czy można wyplatać wianki z butelek, kartonów, sznurków i gazet? Pewnie, że można! Warsztaty z tworzenia 
alternatywnych wianków pokażą, że cuda-wianki mogą powstać ze wszystkiego. Z góry nagromadzonych 
półproduktów wyłonią się fantazyjne obiekty wiankowe i wianko-podobne, a forma edukacji przez zabawę 
związana z twórczym upcyclingiem przybliży uczestnikom zjawisko artystycznego przetwarzania zużytych 
przedmiotów i wykształci postawę, którą można nazwać ekologią codzienności.
Prowadzenie: Agata Braun

Akcja Wianki / Etnowianki odbywa się dzięki wsparciu Galerii Szperk 

COASTLINE MEETING - VOL. 3
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 16.00-02.00
 
Już po raz trzeci w ramach Cudawianków odbędzie się COASTLINE MEETING, czyli spotkanie trójmiejskich 
DJ-ów i producentów. Po zeszłorocznej edycji muzycznie mocno połamanej, w tegoroczny dzień 
poprzedzający przesilenie letnie, postawiliśmy głównie na muzykę house, disco i techno. Korzystając z tej 
okazji zaprosiliśmy na gościnny występ warszawskiego producenta - Matat Professionals, który jest świeżo 
po wydaniu swojej debiutanckiej EP'ki 'Dial B for Fun Time' dla oficyny S1Warsaw.

DJ's:
Matat Professionals
Jazxing
Rhythm Baboon
Rafique
Radekk
Tomek Hoax
Burkov
DJ Dett

Muzycznie: od jazzu, funku, roots, reggae i disco aż po ciemniejszy ambient, minimal/detroit techno, 
house/witch-house, electro, footwork... można wymieniać bez końca - bez ograniczeń i z uwzględnieniem 
najbardziej smakowitych kąsków muzycznych. Zapraszamy na dzienno-nocny piknik od godziny szesnastej 
do drugiej w nocy.

STREFA DOBREGO DIZAJNU
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 12.00-20.00

Zapraszamy po raz trzeci do uczestnictwa w cudawiankowej Strefie Dobrego Dizajnu!



Przy współpracy z najciekawszymi projektantami fashion & dizajn, w przestrzeni Parku Rady Europy 
powstanie strefa „Dobry Dizajn”. Zaprezentujemy w niej przykłady najlepszych realizacji modowych ostatnich 
kilku lat: polski streetwear, torebki i unikatową biżuterię.
Całość obowiązkowo utrzymana w energetycznym, letnim klimacie.

1. Damy nie Damy 
https://www.facebook.com/DNDconceptstore?fref=ts
2. Galaxyclothes
https://www.facebook.com/galaxyclothes.art.design?pnref=lhc
bluzy/ koszulki 
3. Zakład że 3miasto
https://www.facebook.com/zakladze3miasto?fref=ts
4. My Lovely 
https://www.facebook.com/MYLOVELYBAGS?fref=ts
5. Mila Z. Design 
https://www.facebook.com/MilaZdesign?fref=ts
6. Utulak & Mętlik 
https://www.facebook.com/utulak?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/metlikpl/618198568303118?fref=ts
7. Kawa Design 
https://www.facebook.com/pages/KWA/759965567391172
8. Wisimito 
https://www.facebook.com/wisimito.hamaki?fref=ts
9. LO TECH TOYS
https://www.facebook.com/lotechtoys?fref=ts

STREFA GASTROFAZA / FOOD TRUCKS
Miejsce: Aleja Topolowa
Czas: 12.00-01.00

Na wygłodniałych uczestników Cudawianków w tym roku czeka spora dawka street foodu czyli ulicznego 
jedzenia, które w miejsce barowego fast foodu proponuje szybkie przekąski najwyższej jakości. Zamiast 
mrożonek, podejrzanych kotletów z nie-wiadomo-czego, papy ziemniaczanej i sosów z wiaderka z kosmiczną 
ilością E proponujemy m.in. belgijskie frytki, popularne burgery, hummus i falafle, lemoniady, sałatki, tarty, 
muffiny oraz prawdziwą, świeżo mieloną kawę.
Smacznego!

FOOD TRUCKS:
1. Tapas Barcelona https://www.facebook.com/tapasbarcelonapl?fref=ts
2. Wielka Buła https://www.facebook.com/WielkaBula?fref=ts
3. Surf Burger https://www.facebook.com/falatejstu?fref=ts
4. Belmondo https://www.facebook.com/belmondofoodtruck?fref=ts
5. Belgijki https://www.facebook.com/Belgijki?fref=ts
6. Kultowe Zapiekanki https://www.facebook.com/KultoweZapiekanki?fref=ts
7. Gofer sweet & spicy https://www.facebook.com/GOFERGdynia?fref=ts
8. La Buda https://www.facebook.com/TaLaBuda?fref=ts
9. Carmnik https://www.facebook.com/CarmnikPL?fref=ts
10. Muka Bar https://www.facebook.com/MUKABAR?fref=ts
 
Cudawianki prezentują
NOMADPARK: Park Nomadów
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 
20.06 / 12.00-24.00
21.06 / 12.00-20.00

Cudawianki z przyjemnością przedstawiają nowy projekt – połączenie inspiracji / sztuki / technologii / wspólnej
kreacji, na przecięciu wielu szlaków – NOMADPARK: Park Nomadów – otwartą przestrzeń spotkania 
współczesnych nomadów, miłośników migrowania, mniejszych i większych podróżników w Parku Rady 
Europy w Gdyni. 

Czekają na Was m.in.:

https://www.facebook.com/MUKABAR?fref=ts
https://www.facebook.com/CarmnikPL?fref=ts
https://www.facebook.com/TaLaBuda?fref=ts
https://www.facebook.com/GOFERGdynia?fref=ts
https://www.facebook.com/KultoweZapiekanki?fref=ts
https://www.facebook.com/Belgijki?fref=ts
https://www.facebook.com/belmondofoodtruck?fref=ts
https://www.facebook.com/falatejstu?fref=ts
https://www.facebook.com/WielkaBula?fref=ts
https://www.facebook.com/tapasbarcelonapl?fref=ts
https://www.facebook.com/lotechtoys?fref=ts
https://www.facebook.com/wisimito.hamaki?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/KWA/759965567391172
https://www.facebook.com/pages/metlikpl/618198568303118?fref=ts
https://www.facebook.com/utulak?fref=ts
https://www.facebook.com/MilaZdesign?fref=ts
https://www.facebook.com/MYLOVELYBAGS?fref=ts
https://www.facebook.com/zakladze3miasto?fref=ts
https://www.facebook.com/galaxyclothes.art.design?pnref=lhc
https://www.facebook.com/DNDconceptstore?fref=ts


Strefa Mobili - zapraszamy nomadów! / Akcja Budujemy Nomad Tipi! / Strefa Insta Nomads: Instagram + 
Selfie / Plenerowa Czytelnia + Book Club + Strefa Kreatora z Miastem Słowa / Park Lamp / Strefa DIY: 
warsztaty z budowania instalacji plenerowych + konstruowanie / odnawianie mebli miejskich i domowych / 
Wielka Kolorowanka / Szycie poduch / Rozsadźmy Park!: miejskie ogrodnictwo / Edu Nomad - 
zdobywamy wiedzę z NGO i aktywnymi wystawcami / Projekt Siedlisko - strefa legowisk + wspólne 
leżakowanie / Strefa relaxu + masażu dla czworonogów / Akcje dźwiękowo-muzyczne i wiele innych 
nieprzewidzianych sytuacji + zbiegów okoliczności + spontanicznych momentów twórczych, a co 
najważniejsze poznajemy się, rozmawiamy, budujemy i kreujemy, a później odpoczywamy, dzielimy się z 
innymi w sieci.

Info: 
www.nomadpark.pl
http://www.cudawianki.eu/strona/nomadpark

STREFA MOBILI
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-24.00
21.06.2015 / 12.00-20.00

CZYTELNIA PLENEROWA
 Miasta Słowa + Nagrody Literackiej GDYNIA
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-20.00
21.06.2015 / 12.00-20.00

CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00 
 
PARK LAMP
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 20.00-24.00

ROZSADŻMY PARK
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

PROJEKT SIEDLISKO / BUDOWANIE GNIAZD
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-24.00 – Budujemy + testujemy gniazda!
21.06.2015 / 12.00-20.00 – Osiedlamy się w gniazdach!

BUDUJEMY NOMADPARK TIPI!
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-24.00 – Budujemy + testujemy Tipi!
21.06.2015 / 12.00-20.00 – Odpoczywamy!

MOBILNE MUZEUM
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 13.00-16.00
21.06.2015 / 13.00-16.00

STREFA CZWORONOGA 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

AKCJA BAŁTYCKA

http://www.cudawianki.eu/strona/nomadpark
http://www.nomadpark.pl/


Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

16 DEKO – PONIEŚ DALEJ / AKCJA
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-20.00

LILKI SZPILKI – warsztaty szyciowe
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

WARSZTAT PoCoTo – projektuj z Gdynia Playground
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00- 20.00

WARSZTAT MEBLE MIEJSKIE
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

BARWY NOMADA 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 
20.06 / 12.00-20.00
21.06 / 12.00-20.00 

WIELKA KOLOROWANKA 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-20.00
21.06.2015 / 12.00-20.00 

INSTA NOMADS
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 15.00-20.00

NOMADPARK: PARK NOMADÓW / OPISY

NOMADPARK: STREFA MOBILI
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-24.00
21.06.2015 / 12.00-20.00

Po raz pierwszy w tym roku, w centrum Gdyni, będziemy mieli okazję spotkać współczesnych 
nomadów, mniejszych i większych podróżników. Przyjezdni rozbiją dwudniowy obóz, zbudują swoją 
kampingową wioskę, opowiedzą o podróżach i zaproszą do wspólnego celebrowania lata. 
Przyjdźcie i zobaczcie jak żyje się w przyczepie, kamperze. Może pomyślicie o własnej przyczepie i 
ruszeniu w świat? 

NOMADPARK:  CZYTELNIA PLENEROWA
 Miasta Słowa + Nagrody Literackiej GDYNIA
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-20.00
21.06.2015 / 12.00-20.00

Miasto Słowa + Nagroda Literacka GDYNIA ruszają w letni plener. Szukajcie naszej Strefy 
Kreatora i Plenerowej Czytelni w Parku Rady Europy. Witamy lato z książkami, na trawie, na 
leżankach, wymieniamy uśmiechy i słowa, poznajemy nowych ludzi. Oddajemy w Wasze ręce 
wygodną infrastrukturę siedzisk, regałów z książkami i czasopismami. W ramach Czytelni NLG 



zapoznacie się z książkami nominowanych do Nagrody oraz jej laureatów.

NOMADPARK: 
CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00 

NomadPark zaprasza do edu-zabawy z Centrum Nauki EXPERYMENT.
Wspólnie zastanowimy się jak chronić środowisko w Mieście, zaprezentujemy makiety interaktywne 
opisujące drogę odpadów i ścieków z naszych gospodarstw domowych do wyznaczonych miejsc 
składowania i przetwarzania, poznamy sposoby pozyskiwania energii z nietypowych źródeł. 
Zaprezentujemy uczestnikom maszyny zasilane czystą energią słoneczną. Odwiedzający będą mieli
możliwość wypróbowania robotów i maszyn napędzanych różnymi rodzajami czystej energii.
Porozmawiamy o ekologicznym ogródku – przekażemy garść praktycznych informacji o przyjaznych
dla środowiska nawozach i środkach ochrony roślin, również takich, które można przygotować 
samodzielnie. Opowiemy również o bardzo ważnej roli pszczół jako zapylaczy, zastanowimy si,ę jak
zapewnić im warunki do przetrwania w zdominowanym przez człowieka środowisku. Opowiemy o 
Ekofarmach a na koniec dowiemy się co tak naprawdę oznaczają symbole stosowane na 
opakowaniach produktów "ekologicznych".
Bądź EKO i odwiedź nasze stanowisko!

NOMADPARK:  PARK LAMP 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 20.00-24.00

Stwórzmy w NomadParku wyjątkową świetlną instalację! Razem z 16 deko, kuratorem Parku Lamp,
zbudujmy otwartą przestrzeń światła, gdzie każdy będzie mógł zostawić swoją lampę i doświetlić 
Park. Wszystkie lampki mile widziane! Wepnij się w nasz system!
Prowadzenie: 16 deko

NOMADPARK:  
ROZSADŻMY PARK – warsztaty ogrodnictwa miejskiego
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

Za moment zaczyna się Lato! Coraz więcej czasu spędzamy na wolnym powietrzu, szukamy zieleni,
czystego powietrza, miejsca do relaksu z rodziną i przyjaciółmi. Podziwiamy miejskie trawniki, 
chronimy nowe nasadzenia, czerpiemy radość z samego patrzenia na wybijające się ku słońcu 
rośliny. Weźmy zatem czynny udział w budowaniu zielonych przestrzeni miasta – ROZSADŹMY 
PARK.
Wraz z ekspertkami poznajmy parkowe rośliny, wspólnie zasadźmy nowe sadzonki ziół i kwiatów. 
Mamy jedyną szansę zostać ogrodnikiem w swoim Mieście. Odważmy się i "rozsadźmy" Miasto!
Prowadzenie: Małgorzata Gołuch | Martyna Wrzesińska
Współpraca: Ogrodnik Miejski Gdynia
 

NOMADPARK: 
PROJEKT SIEDLISKO / BUDOWANIE GNIAZD
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 
20.06.2015 / 12.00-24.00 – Budujemy gniazda!
21.06.2015 / 12.00-20.00 – Osiedlamy się w gniazdach!

Osiedlamy się w parku w wielkich gniazdach. Zbudujemy letnie legowiska. Razem z PoCoTo 
skonstruujmy i udekorujemy wielkoformatowe siedziska-gniazda. Wieczorem przestrzeń oświetlą 



lampiony. Siedziska podczas warsztatów zmienią swoje oblicze. Dzięki kolorowej fizelinie 
uczestnicy warsztatów dodadzą im "piórek" i cudownego wyglądu. Razem wpłyniemy na otaczającą
nas przestrzeń twórczo się przy tym bawiąc. Powstaną nowe meble miejskie - miejsce letniego 
relaksu.
Prowadzenie: Kasia Michałkiewicz – Hansen | PoCoTo

NOMADPARK: 
BUDUJEMY NOMADPARK TIPI!
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 12.00-24.00 – Budujemy Tipi!
21.06.2015 / 12.00-20.00 – Odpoczywamy!

NomadPark to projekt skupiony na działaniu razem - zatem zapraszamy do wspólnego budowania 
wielkoformatowego NomadPark Tipi, które będzie naszym centralnym miejscem spotkań i relaksu.
Prowadzenie: Biuro-Kreacja / Dorota Terlecka

NOMADPARK:  MOBILNE MUZEUM
Miejsce: Park Rady Europy
Czas:
20.06.2015 / 13.00-16.00
21.06.2015 / 13.00-16.00

Muzuem Miasta Gdyni zaprasza dzieci, młodzież i starszych do uczestnictwa w warsztatach i 
akcjach informacyjnych. Wraz z edukatorami, układając puzzle Ułóżmy Miasto dowiemy się jak 
rozrastała się Gdynia i dlaczego istniejące wcześniej osady stały się jej nowymi dzielnicami, 
podążymy śladem gdyńskich ulic, poznamy sekrety życia codziennego Gdynian. Nie zabraknie 
anegdot z historii Miasta i jego mieszkańców.
W ramach obecności Muzuem podczas Cudawianek powstanie punkt informacyjny Dodaj Historię 
do wystawy Gdynia – dzieło otwarte! - jest to kampania społeczna rozpoczęta podczas Nocy 
Muzeów, która wspiera proces budowy nowej wystawy stałej. Przy stanowisku informacyjnym 
będzie można dowiedzieć się więcej o akcji i…podzielić się swoją historią dotyczącą Gdyni!
Prowadzenie: Muzeum Miasta Gdyni

NOMADPARK: STREFA CZWORONOGA
SZKOLENIE PSÓW + WARSZTATY Z RELAKSACYJNEGO MASAŻU CZWORONOGÓW
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

Przestrzeń NomadParku to miejsce przyjazne również naszym czworonogom. Wraz z profesjonalną
trenerką przeprowadzimy krótkie kursy dla szczeniaków i dorosłych psów. Do psiej szkoły 
zapraszamy psiaki wraz z ich opiekunami.
W zakres planowanego szkolenia wchodzą między innymi: zajęcia z nauki psich sztuczek, zajęcia 
na torze przeszkód, nauka podstawowych komend, zajęcia z wykorzystaniem " psiego nosa", 
warsztaty z robienia zabawek dla psów. Szkolenie psa ma na celu przede wszystkim zbudowanie 
odpowiedniej relacji między przewodnikiem a psem oraz naukę prawidłowego funkcjonowania psa 
w warunkach życia codziennego. Już z 8-9 tygodniowym szczeniaczkiem możemy rozpocząć 
wspólną przygodę, socjalizując pieska z ludźmi, innymi psami, środowiskiem i różnego rodzaju 
bodźcami. Współczesne metody pracy z psem (wykorzystując odpowiednie nagradzanie i 
motywację zwierzęcia) pozwalają na efektywne szkolenie psów w każdym wieku i bez względu na 
rasę. Dodatkowo dla naszych czworonogów powstanie specjalnie zaaranżowana strefa wyciszenia, 
gdzie pod okiem instruktorki nauczymy się jak relaksacyjnie masować nasze psiaki. Zakończymy 
pokazem w wykonaniu uczniów i przyjaciół szkoły Dogsford.
Dla uczestników otwarte porady szkoleniowe oraz prelekcja dotycząca podstawowych potrzeb psa, 
w tym kilka słów o bezpiecznym kontakcie dziecka z psem. Nie zabraknie konkursu psich figli.

Harmonogram:



12.00 / pokaz psich sztuczek
12.05 / zajęcia na torze przeszkód - 6 psów w grupie - (początek zajęć: grupa 1. 12.05, grupa 2. 
12.25, grupa 3. 12.45, między grupami jest 5 min. Przerwa na zmianę i sprawdzenie książeczek 
zdrowia)
13.05 / zajęcia z nauki psich sztuczek (początek zajęć: grupa 1. 13.05, grupa 2. 13.25, grupa 3. 
13.45, między grupami jest 5 min. Przerwa na zmianę i sprawdzenie książeczek zdrowia)
14.05 / pokaz podstawowego posłuszeństwa
14.10 / zajęcia - nauka podstawowych komend przeszkód - 6 psów w grupie - (początek zajęć: 
grupa 1. 14.10, grupa 2. 14.30, grupa 3. 14.50, między grupami jest 5 min. Przerwa na zmianę i 
sprawdzenie książeczek zdrowia)
15.10 / pokaz podstawowego posłuszeństwa
15.15 / prelekcja dotycząca podstawowych potrzeb psa, bezpieczny kontakt dziecka z psem.
15.50 / warsztaty z robienia zabawek dla psów z wykorzystaniem rzeczy znajdujących się w każdym
gospodarstwie domowym (prośba o przyniesienie przez uczestników starych kocy polarowych, 
pudełek po butach, rolek po papierze toal.)
17.00 / zajęcia z masażu relaksacyjnego - 4 psy w grupie - (początek zajęć: grupa 1. 17.00, grupa 
2. 17.20 / grupa 3. 17.40, między grupami jest 5 min. Przerwa na zmianę i sprawdzenie książeczek 
zdrowia)
Prowadzenie: Alicja Kuźniewska | Dogsford

NOMADPARK:  AKCJA BAŁTYCKA
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

Fundacja Akcja Bałtycka jest młodą organizacją powołaną 7 XI 2013 roku w Gdańsku z pasji i 
zaangażowania. Zespół założycielski Fundacji wywodzi się bezpośrednio z Akcji Bałtyckiej – 
jednego z największych na świecie i najdłużej działającego programu badawczego, który zajmuje 
się wędrówkami ptaków. Głównym celem powołania Fundacji AB było wspieranie i rozwój tegoż 
programu. Jednakże równie ważną gałęzią działalności Fundacji jest prowadzenie i rozwój szeroko 
pojętej edukacji przyrodniczej. Dzięki tym działaniom chcemy zwrócić Waszą uwagę na przyrodę i 
podkreślić, iż człowiek jest jej nierozerwalną częścią. Wierzymy zatem, że w ten sposób zachęcimy 
Was do wspólnego dbania o naszą planetę.
Na odwiedzających stoisko Fundacji Akcja Bałtycka czeka 6 zadań do wykonania. Zadania można 
wykonywać indywidualnie lub w drużynach rodzinnych. Każdy uczestnik lub drużyna otrzyma kartę, 
na której będzie zbierał potwierdzenia wykonania zadania. Nagrodę otrzyma ta drużyna lub osoba, 
które zbierze komplet potwierdzeń. Zaplanowano następujące działania:
- Ile ptaków w Tobie siedzi? – zważ się i przeliczyć swoją wagę na ilość mysikrólików – 
najmniejszych ptaków Europy.
- Zrób swojego eko-ptaka – wykorzystaj resztki papieru oraz kolorowe spinacze i wyczaruj swojego 
skrzydlatego przyjaciela.
- Wypatrz ptaka – sprawdź swoją spostrzegawczość! Na ścianie naszego namiotu fruwają różne 
gatunki ptaków. Na podstawie wskazówki wypatrz odpowiedni gatunek.
- Odczytaj obrączkę – poczuj się jak prawdziwy odczytywacz obrączek ornitologicznych. W naszej 
maszynie losującej znajdują się obrączki z różnych stron świata. Wylosuj jedną z nich i odczytaj.
- Co wiesz o Akcji Bałtyckiej? – wylosuj pytanie na temat Akcji Bałtyckiej - jednego z największych 
na świecie i najdłużej działającego programu badawczego, który zajmuje się wędrówkami ptaków. 
Podpowiedzi czekają w naszej ulotce.
- Jaką trasą wędruję? – Ludzie podróżują drogami czy autostradami. Podobnie ptaki 
przemieszczają się wzdłuż tzw. szlaków migracyjnych. Na ścianie naszego namiotu znajduje się 
mapa z trasami wędrówek ptaków. Sprawdź którędy leci gąsiorek, dziwonia czy kapturka.
Prowadzenie: Fundacja Akcja Bałtycka

NOMADPARK: 
16 DEKO – PONIEŚ DALEJ / AKCJA
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-20.00



Galeria 16 deko od początku swojego działania ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w 
najbliższych nam kręgach artystycznych. Twórcy wielu dziedzin, skupieni wokół dynamicznie 
rozwijających się projektów wiedzą co, gdzie, kiedy, dlaczego i z kim. Czy my, jako odbiorcy, 
również ponosimy odpowiedzialność za to co jest mówione, odczytywane i przekazywane dalej? 
Podczas Cudawianek 16deko stworzy przestrzeń do nawiązania dialogu między artystami a 
widownią. Co więcej, to odbiorcy będą mieli wpływ na drogę ich dzieł. Dzieł, powstających na 
bieżąco w przestrzeni NomadParku, których nośnikiem stanie się... zwykły, papierowy kubek. Mamy
trzy możliwości do wyboru: PONIESIENIE DALEJ - zaopiekowanie i umieszczenie w przestrzeni 
miejskiej, ZAWŁASZCZENIE - bez podzielenia się z innymi zabranie do domu albo WYRZUCENIE -
czyli podkreślając jednorazowość obiektu, wybranie jego końca w śmietniku. Z przymrużeniem oka 
zadamy ważne pytania, dotyczące odpowiedzialności za powstającą obok nas młodą sztukę. Przy 
okazji spędzimy wyjątkowy czas z artystami, współpracującymi na stałe z galerią 16deko oraz ich 
przyjaciółmi. Chcemy rozmawiać, obserwować i próbować. Bez rozmów i interakcji twórczość traci 
sens.
Sopockie 16deko to młoda inicjatywa zajmująca się przede wszystkim wsparciem i promocją 
początkujących twórców, organizacją mobilnych wystaw oraz spontanicznych koncertów. To także 
domowa galeria na Wyspiańskiego 16, będąca od lat miejscem regularnych spotkań, związanych 
nie tylko ze sztuką, miejsce koncertów oraz spotkań środowiska.
Prowadzenie: 16 deko

NOMADPARK:
LILKI SZPILKI – warsztaty szyciowe
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

Razem z Pracownią Lilki-Szpilki z Gdyni zapraszamy na warsztaty szycia poduch do leżakowania i 
poduch do siedzenia. Każdy doskonale wie, że do relaksu niezbędna jest poduszka, nasza osobista
poduszka, z którą tak ciężko nam się codziennie rano rozstać. Zaprojektujmy zatem poduszki, które 
wyrażą nas w idealny sposób, będą nam towarzyszyć w domu i w podróży. Posłużą nam podczas 
pikniku oraz podczas wieczornych koncertów na plaży. Spód wykonany zostanie z banerów, dzięki 
temu nawet wilgotne podłoże nie będzie im straszne. Dla Waszej wygody zainstalujemy sprytny 
uchwyt -dzięki niemu będzie Wam wygodniej nosić poduszki ze sobą lub ciągać je po ziemi. 
Przewidujemy warsztaty dla MAŁYCH I DUŻYCH. To przecież podstawowy element ekwipunku 
prawdziwego nomada.
Prowadzenie: Lilki Szpilki

NOMADPARK:
WARSZTAT PoCoTo – projektuj z Gdynia Playground
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00- 20.00

PoCoTo czyli Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów przygotowuje się do kolejnej edycji projektu 
Gdynia Playground. Chcecie się przyłączyć? Zapraszamy do otwartej pracowni PoCoTo w Parku 
Rady Europy, gdzie wspólnie postawimy dwie monumentalne instalacje: "Platformę Inter: AKCJI" 
oraz "Obróć się". Poznamy warsztat projektanta od pomysłu do realizacji. Czynnie włączymy się w 
proces produkcji dwóch prac, które przez następne dwa tygodnie będą funkcjonować w Parku, a my
będziemy mogli powiedzieć: pomagałem projektantom w ich realizacji.
Prowadzenie: PoCoTo Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów

NOMADPARK:
WARSZTAT MEBLE MIEJSKIE
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 12.00-18.00

NomadPark zaprasza do wspólnego projektowania zagospodarowania przestrzeni Parku Rady 
Europy. Zielone centrum Gdyni czeka na Wasze pomysły! Razem z zaprzyjaźnionymi projektantami
zastanowimy się, w jaki sposób zaaranżować Park, by był miejscem przyjaznym dla 



odwiedzających i zachęcał do spędzania w nim wolnego czasu. Pomyślimy o siedziskach, ławkach, 
hamakach, zastanowimy się nad rozwiązaniami dotyczącymi oświetlenia. Przejdziemy drogę od 
kreacji do produkcji, gdzie kolejnym etapem będą działania warsztatowe, podczas których 
przygotujemy pierwsze obiekty. Nasze projektowanie będzie oparte na idei reduce & recykle, 
proekologicznym ujęcie tematu dla zachowania harmonii sił człowiek-natura.
Na uczestników czekać będą profesjonalne stanowiska warsztatowe, fachowa pomoc architektów 
oraz przykłady i propozycje, pomocne w realizacji pomysłów.
Zapraszamy do przynoszenia własnych materiałów, nieużywanych mebli, skrawków, sklejki – 
wszystko co wpadnie Wam w ręce. Wspólnie stworzymy parkową infrastrukturę i zainspirujemy się 
do zmiany własnego otoczenia pod okiem dizajnerów i naszych budowniczych.
Zostań projektantem NomadParku!
Prowadzenie: Bartosz Zabiega

NOMADPARK: INSTA NOMADS
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 20.06.2015 / 15.00-20.00 

Współczesny podróżnik to miłośnik fotografii mobilnej, doskonale zna Instagram, uwiecznia swoje 
życie w serii zdjęć, pokazując swoje inspiracje, emocje, obserwacje. To jest jego internetowy i 
cyfrowy dziennik podróży. Cudawianki to idealna okazja do robienia zdjęć mobilnych. Zapraszamy 
na instagramowe warsztaty dla początkujących i zaawansowanych. Nauczymy Was hashtagowania,
kadrowania i kopiowania, skorzystamy z aplikacji do obróbki zdjęć.
Szukacie też naszego selfie spot w przestrzeni NomadParku.

Prowadzenie: Adrian+ Aga Werner + Przemek Zdybel 
IG: http://instagram.com/adrianwerner 

NOMADPARK: WIELKA KOLOROWANKA 
Miejsce: Park Rady Europy 
Czas: 
20.06.2015 / 12.00- 20.00 
21.06.2015 / 12.00- 20.00 

Wypełniamy Wielką Kolorowankę - tworzymy multikolorowy "dywan" z cudawiankowym 
ornamentem, kolorujemy, aranżujemy i dekorujemy park!
Każdy z nas pamięta wspaniałe lata dzieciństwa spędzone w świecie kredek i
flamastrów. Naukowcy dowiedli, że kolorowanka dla dziecka to nauka w formie zabawy, a dla 
dorosłych doskonała forma odstresowania i wyciszenia.
Zapraszamy do wspólnego kolorowania naszej wielkoformatowej, nomadowej
kolorowanki!  

Prowadzenie: 16 deko 
FB https://www.facebook.com/16deko?fref=ts

NOMADPARK: BARWY NOMADA 
Miejsce: Park Rady Europy
Czas: 
20.06.2015 / 12.00-20.00
21.06.2015 / 12.00-20.00 

Cudawiankowy nomad jako miejski podróżnik nie może zapomnieć o swoich barwach. Farby jednak
zamieniamy na szminki. Zapraszamy do czarno-różowej, wyjątkowej przyczepy COSMEPICK, w 
której będą wykonywane bezpłatnie makijaże przez dwie wizażystki, odbędą się także mini 
konkursy z możliwością wygrania kosmetyków.

Prowadzenie: ekipa Cosmepick
FB   https://www.facebook.com/Cosmepick?fref=ts

https://www.facebook.com/16deko?fref=ts
http://instagram.com/adrianwerner
https://www.facebook.com/Cosmepick?fref=ts


Na wszystkie wydarzenia – WSTĘP WOLNY!

www.cudawianki.eu
www.nomadpark.pl
www.facebook.com/CudaWiankiGdynia
www.facebook.com/NomadParkGdynia

ORGANIZATOR: Miasto Gdynia
www.gdynia.pl
www.gdyniakulturalna.pl

SPONSOR: LOTOS, T-Mobile Polska, HUAWEI
PARTNER STRATEGICZNT:  Centrum Kultury Gdynia
PARTNERZY: John Lemon Polska – sponsor Coastline Meeting, Święto Morza Gdynia, Infobox Gdynia, 
ŠKODA / Plichta, Galeria Szperk - sponsor Akcji Wianki / Etno-wianki
PATRONI MEDIALNI: CZWÓRKA Polskie Radio, 4FUN TV / RBL TV, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Empik, 
Dziennik Bałtycki, trojmiasto.pl, muno.pl, dlastudenta.pl, In Your Pocket, The Visitor, Admotion, Live&Travel / 
Anywhere, Muzyka i Technologia / Top Guitar, PituPitu, pomorskie.travel, GoGdynia!, Zwykłe Życie, F5, 
Akademickie Centrum Kultury, Gdynia Kulturalna

http://www.gdyniakulturalna.pl/
http://www.gdynia.pl/
http://www.facebook.com/CudaWiankiGdynia
http://www.cudawianki.eu/

