
                                                                                                                         

 

  

WARSZTATY W WYMIENNIKOWNI – oferta dla szkół na rok 
szkolny 2017/2018  

 

Dobra zmiana  

Prowadzący: Łukasz Rąpała 

Zmiana towarzyszy nam od początku naszego życia. Jesteśmy „zaprogramowani” na to, aby się rozwijać     

i zmieniać. Część z tego, co dzieje się wokół nas i w nas, odbywa się z udziałem naszej woli oraz w pełni 

świadomych decyzji. Część zmian, które nas dotyczą i w nas zachodzą, zaskakuje nas, musimy się po 

prostu dostosować. Jak lepiej radzić sobie ze zmianą? O tym właśnie będziemy rozmawiali na tych 

zajęciach. 

Czas trwania: 3 godziny     

Rozmowy w natłoku  

Prowadzący: Łukasz Rąpała 

W dobie technicyzacji i cyfryzacji pozostajemy w nieustannym w kontakcie. Niemalże 24 h na dobę 

wysyłamy i odbieramy komunikaty z różnych stron. Czy jesteśmy rozumiani? Czy potrafimy zrozumieć 

innych? Pozostawać w realnym kontakcie? Rzecz będzie o komunikacji. 

 

Czas trwania: 3 godziny  

Szukamy rozwiązań  

Prowadzący: Łukasz Rąpała 

Konflikt to chyba rzecz nieunikniona. Jest dość trudnym doświadczeniem. Czy można coś z niego wycisnąć 

dla siebie? Czy warto iść na kompromis? O możliwościach w konflikcie. 

Czas trwania: 3 godziny 

Miejski mapownik – Chylonia  

Prowadzący: Magdalena Dębna 

 

Podczas spaceru po dzielnicy wspólnie odkryjemy nieznane miejsca i dowiemy się ciekawostek na temat 

Dworca Kolejowego, Karczmy Semmerlinga czy Lipowego Dworu. Zwiedzimy okolice Hotelowców              

i Ogródek Przyjaźni. Druga część warsztatów odbędzie się w Wymiennikowni. Pracując w małych grupach 

stworzymy miejskie mapowniki Chyloni. Znajdą się w nich miejsca mające związek z naszymi 

wspomnieniami i historiami. Wcielimy się w role przewodników po dzielnicy, którzy własnymi słowami 

opiszą jej świat. 

   

Czas trwania: 3 godziny 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

Rewitalizacja, czyli Gdynia odNowa 

Prowadzący: Magdalena Dębna 

 

Podczas warsztatów zastanowimy się nad tym jak wygląda przestrzeń publiczna, która nas otacza i jaki 

możemy mieć wpływ na to, by o nią dbać lub ją zmienić. Czy są miejsca, w których czujecie się dobrze? 

Gdzie można wybudować skate park, basen, parking dla rowerów, czy klub dla młodzieży? Znacie miejsca, 

w których brakuje zieleni lub lamp ulicznych? Pracując w małych grupach dokonamy analizy mocnych       

i słabych stron wybranych lokalizacji. Wykorzystując fotografie z konkretnych zakątków Gdyni, 

zaprojektujemy przestrzenie przyjazne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, czy seniorów. Wszystko po to, by 

żyło się nam przyjemniej.  

 

Czas trwania: 1,5 godziny 

 

Plan B  

Prowadzący: Łukasz Rąpała 

„Lepiej iść Gdzieś powoli, niż Gdziekolwiek szybko”. Warto znać kierunek naszych działań. Może on ulegać 

wielokrotnie zmianie, możemy go zawsze weryfikować. Warto jednak mieć jakiś obrany punkt odniesienia, 

obrany cel, który pomaga nam w codziennej nawigacji. O wyznaczaniu celu. 

Czas trwania: 1,5 godziny   

Prowadzący: 

 

Magdalena Dębna - edukatorka, absolwentka historii i historii sztuki. W wolnym czasie rozwija 

zainteresowania związane z Gdynią, designem i sztuką. Wierzy, że wiedza o kulturze pozytywnie wpływa 

na rozwój człowieka, pomaga w nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów z otoczeniem. Na co dzień 

pomaga młodzieży w rozwijaniu pasji  i zainteresowań w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum 

Innowacji Społecznych i Designu. 

 

Łukasz Rąpała - pedagog, zatrudniony w Laboratorium Innowacji Społecznych, na co dzień 

oddelegowany do pracy w Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu - Wymiennikownia. 

Wierzy, że lepiej jest szukać sposobów niż powodów. W wolnych od pracy chwilach pedałuje na rowerze 

po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 58 663 12 55 lub mailowego l.rapala@lis.gdynia.pl 


