
                       

Harmonogram 14 maja – dzień gier i zabaw 

Labirynt Łodzi Przemysłowej 

Jest to gra polegająca na poruszaniu się po planszy za pomocą kostki do gry. W grze 

wezmą udział 2-3 drużyny przed którymi będzie stać wyzwanie przedostanie się przez 

tytułowy labirynt, w którym ukryte będą pytania dotyczące zagadnień historii Łodzi. Zakres 

pytań obejmował będzie pytania o różnym poziomie trudności – od łatwych do trudnych. Grę 

wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza przebrnie przez cały labirynt odpowiadając 

możliwie bezbłędnie na wszystkie pytania. 

Termin: 14 maja 2015 r., Wydział Nauk Geograficznych, Patio, godz. 9:30-11:30 

Jak wyobrażam sobie moją Łódź? 

Pomysł zabawy polega na tym aby uczestnicy na przygotowanych kartkach formatu 

A3, na których zaznaczone będą kontury Łodzi narysowali najbardziej charakterystyczne wg 

uczestników miejsca i punkty miasta. Gra opiera się na tzw. metodzie wyobrażeniowej 

stosowanej w badaniach krajobrazowych. Wyniki wszystkich prac przeniesione zostaną na 

mapę zbiorczą w formacie A0 przez Koło Naukowe i zaprezentowane w późniejszym czasie 

publicznie na tablicy w budynku Wydziału Nauk Geograficznych. 

Termin: 14 maja 2015 r., Wydział Nauk Geograficznych, Patio, godz. 9:30-11:30 

Wykład otwarty z Prof. Krzysztofem Domaradzkim pt. „Projektowanie przestrzeni 

miejskiej” 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS działające przy Wydziale 

Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na wykład 

prof. nadzw. arch. Krzysztofa Domaradzkiego  pt. „Projektowanie przestrzeni miejskiej” 

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Nasza prelekcja organizowana jest w ramach Wydziałowego Święta Gospodarki 

Przestrzennej – GP Days 2015.Wydarzenie zostało objęte patronatem Towarzystwa 

Urbanistów Polskich i stanowi imprezę towarzyszącą V Kongresowi Urbanistyki Polskiej w 

Łodzi, który zaplanowany jest na wrzesień 2015 r. Krzysztof Domaradzki – prof. nadzw. dr 



hab. inż. architekt i urbanista. Autor zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i 

Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Współautor wielu planów zagospodarowania 

przestrzennego i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich. Adiunkt w 

Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Członek założyciel i kierownik pracowni projektowej Spółdzielni Pracy Architektów Espea, 

v-ce prezes Oddziału Warszawskiego SARP 1984–1987, v-ce prezes TUP od 2001, 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izby Urbanistów 2001-2002. Ważniejsze prace 

naukowe i publikacje: Suburbia jako problem urbanistyczny – rozprawa doktorska 1989, 

publikacje w pismach Architektura, Murator, Magazyn Budowlany, publikacje projektów, 

referaty na seminariach i konferencjach krajowych i zagranicznych, wykłady w Uniwersite du 

Quebec a Montreal 2001, na Politechnice w Sztokholmie i w Belgradzie. Nagrodzony Srebrną 

Syrenką za zasługi dla Warszawy, rok 1979. Hasłem przewodnim GP Days 2015 jest „Powrót 

do miasta”. W związku z tym podjęta zostanie tematyka dotycząca przekształcania miasta, 

które zwiększy jego atrakcyjność a także funkcjonalność. Przemiany te będą odnosiły się 

zarówno do całego obszaru miasta jak i poszczególnych jego fragmentów. Na przykładzie 

Warszawy a także innych miast polskich i europejskich poznamy różne aspekty 

projektowania przestrzeni miejskiej. 

Termin: 14 maja 2015 r., Wydział Zarządzania, Aula A0, godz. 12:00 

Konkurs fotograficzny „Przywrócone piękno” 

Konkurs organizowany przez Koło Naukowe, którego celem jest ukazanie 

przywróconego piękna w zrewitalizowanych śródmieściach miejskich. Chcemy w ten sposób 

przedstawić, że rewitalizacja struktur miejskich jest ważnym elementem w rozwoju miast i 

promować ten proces wśród społeczeństwa. Na podstawie nadesłanych prac, koło stworzy 

wystawę, którą będzie można oglądać 14 maja, zaś najlepsza praca wybrana przez naszą 

komisję zostanie nagrodzona. 

 


