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MIKROFESTYN - 02.06.2019 

 Działania, które są podejmowane w ramach projektu dotyczącego realizacji programu 

partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi mają na celu 

m.in. włączenie mieszkańców i innych interesariuszy w proces rewitalizacji w Żyrardowie. 

Zaplanowano organizację łącznie pięciu mikrofestynów o charakterze edukacyjno 

– rozrywkowym, z których trzeci odbył się w sobotę 03.06.2019 r. na podwórku za biblioteką przy 

ul. 1 Maja 52.  

Wydarzenie to miało służyć upowszechnianiu wśród mieszkańców wiedzy na temat rewitalizacji, 

możliwości włączenia się w proces rewitalizacji czy sposobów podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej 

społeczności. Mikrofestyn miał za zadanie również integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji 

i  umożliwienie wspólnego spędzania czasu, jak i promocję otwarcia pierwszej w powiecie biblioteki 

dziecięcej. 

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy mikrofestynu starali się dotrzeć 

z  informacją o wydarzeniu do jak najszerszego grona 

odbiorców i  zachęcić ich do przybycia na teren 

podwórka za biblioteką przy u. 1 Maja 52. W tym celu 

przeprowadzono wielokanałową akcję informacyjną.  

Zostały przygotowane plakaty i ulotki, które 

następnie rozdystrybuowano w urzędzie miejskim 

oraz innych lokalnych instytucjach na terenie 

Żyrardowa (szkoły, przedszkola itp.). Do 

popularyzacji wydarzenia przyczyniły się również 

kanały internetowe np. strona internetowa miasta 

(www.zyrardow.pl), strona internetowa 

żyrardowskiej rewitalizacji 

(www.rewitalizacja.zyrardow.pl), fanpage Miasta 

Żyrardów.   

Została nawiązana także współpraca 

z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – Otwórz 

oraz Żurki, które poza wsparciem w promocji 

pomogły w organizacji atrakcji czekających na 

uczestników.  

W efekcie przeprowadzonych działań promocyjnych 

w wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób (przede wszystkim rodziny z dziećmi). 

 

http://www.zyrardow.pl/
http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl/
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU MIKROFESTYNU 

 

W niedzielę, 2 czerwca 2019 r w godzinach 12.00-17.00, na terenie podwórka za biblioteką przy 

ul. 1 Maja 52 odbył się rodzinny mikrofestyn zorganizowany w ramach projektu Rewitalizacja Miasta 

Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. Program wydarzenia został zrealizowany zgodnie 

z założeniami i składał się z następujących elementów: 

1) Z książką za pan brat 

12:00-16:00 –  W centralnej części podwórka, na którym odbywał się mikrofestyn przeprowadzone 

zostały gry i zabawy dla dzieci zorganizowane przez animatora/wodzireja. Tematyka gier i zabaw 

nawiązywała do motywu przewodniego wydarzenia, czyli książek i podróży. W ramach zabaw odbyły się 

również quizy dla dzieci. Przewidziane były drobne upominki dla zwycięzców konkursów. Dodatkowo 

dzieci skorzystały również z dodatkowych atrakcji dla dzieci jak, np. malowanie twarzy czy plecenie 

warkoczyków. 

2) Stwórz własny książkowy gadżet 

12:00-16:00 – Równolegle do trwających gier i zabaw odbywały się warsztaty manualne dla dzieci 

i młodzieży, również nawiązujące do tematyki książkowo-podróżniczej. Uczestnicy festynu korzystali 

z następujących stanowisk: 

• Warsztat introligatorski – tworzenie własnych notesów z papieru i materiałów kreatywnych,  

• Warsztat tworzenia origami – tworzenie ozdobnych kształtów z przygotowanych szablonów, 

• Warsztaty tworzenia zakładek do książek – przygotowanie zakładki do książek w trzech różnych 

stylach,  

• Warsztaty tworzenia komiksów – ciekawą alternatywą dla dzieci i młodzieży są komiksy, dlatego 

przygotowane zostały szablony do wykonania własnego komiksu, uczestnicy byli poproszeni 

o przygotowanie podróżniczej historii komiksowej.  

 

3) Oczytany Żyrardów 

13:00 -16:00 – Gra miejska. Oczytany Żyrardów – raport z gry miejskiej został przygotowany osobno. 

4) Książka w podróży 

16:00-17:00 - Prezentacja podróżnicza. Na mikrofestyn została zaproszona podróżniczka i autorka 

książek dla dzieci oraz o tematyce podróżniczej - Monika Radzikowska, która opowiedziała o swoich 

najciekawszych podróżach i przygodach, które także opisuje w swoich książkach. Oprócz samej części 

prelekcyjnej, autorka przygotowała i zaprezentowała slajdowisko – wybrane zdjęcia z podróży po Azji 

i Europie. Prezentacja była dostosowana do dzieci, ale również ciekawa dla starszej młodzieży i dorosłych. 

5) Stoisko rewitalizacyjne 

12:00-16:00 –W trakcie trwania całego mikrofestynu dostępne było stoisko rewitalizacyjne, gdzie 

dostępne były informacje nt. postępów prac, przygotowane zostały skrótowe informacje przedstawiające 

wyniki wykonanych pogłębionych diagnoz. W tym miejscu można było również dowiedzieć się w jaki 

sposób zgłosić swój pomysł na zmianę obszaru i wypełnić kartę projektu.  
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6)  Wymienialnik 

W trakcie trwania mikrofestynu była również możliwość skorzystać z Wymienialnika książek 

– przygotowana została przestrzeń, gdzie było można zostawić książkę i w zamian za nią wybrać sobie 

inną.  

3. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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