
 

 

 
Zakres tematyczny akcji Cała Polska Chodzi Boso wra z z wybranymi planowanymi działaniami w 
różnych miastach: 
 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ CYWILIZACJI /NATURA, CYWILIZACJA, EKOLOGIA/  
działania:  
 

− dyskusje panelowe z udziałem gospodarzy Miast, przedstawicieli uczelni, mediów, architektów 
oraz firm o kształtowaniu i odpowiedzialności za przestrzeń 

− pikniki naukowe 
− akademia ekologii, budowanie „Śmieciorzeźby” 
− prezentacja żywności ekologicznej 
− eko-moda 
− agromiasto, czyli ogródki w mieście 

 
SPORT I REKREACJA 
działania  

− zajęcia sportowe i gimnastyka /joga, tai chi, poranna gimnastyka, fitness, sztuki walki, taniec, 
uspakajające ćwiczenia oddechowe 

− wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego 
 
ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE ORAZ ROZWÓJ OSOBISTY: 
działania: 

− spotkania z lekarzami i innymi specjalistami, porady i badania 
− dodatkowo: wsparcie wychowawcze, psychologiczne, life coaching, zarządzanie stresem, 

warsztaty rozwoju osobistego, m.in. Muzykoterapia, techniki relaksacyjne, body language  
 
KULTURA, SZTUKA, DESIGN 
działania: 

− kino na trawie, pokazy dokumentów, słuchowiska w parku, koncerty unplugged, teatr, miniatury 
artystyczne, wystawa poświęcona zielonym miastom, wystawy zdjęć konkursowych, eko 
design, autorskie spotkania z przyjaciółmi akcji dotyczące jakości życia, stylu życia 

 
STYL ŻYCIA, CZAS WOLNY 
działania: 

− pokazy mody, wymiana ubrań, gotowanie na trawie, bookcrossing, warsztaty rzemiosła 
artystycznego, kaligrafia, filcowanie, origami, tworzenie biżuterii, decoupage, papier czerpany, 
układanie kwiatów, rozmowy na trawie ze znanymi i lubianymi, porady projektantów zieleni, 
segregacja śmieci 

 
PRZEDSZKOLE NA TRAWIE 
działania:  

− małe formy artystyczne, teatrzyki kukiełkowe/ przedstawienia, gry i zabawy, słuchowiska, 
zajęcia plastyczne /malowanie, warsztaty origami, gimnastyka, zajęcia fakultatywne, interakcje 
z naturą, zajęcia edukacyjne /zdrowie, ekologia/, zielone warsztaty /np. sadzenie roślin/. 

 
 
Szczegółowy przebieg akcji oraz dokładny program zostanie przekazany do informacji po ostatecznym 
zatwierdzeniu harmonogramu i będzie dostępny na stronie www.calapolskachodziboso.pl. 
 
 
 



 

 

 
 
Fundacja AGICO 
Fundacja AGICO została powołana przez Studio Kreatywne AGICO w celu prowadzenia akcji Cała 
Polska Chodzi Boso. Studio Kreatywne AGICO powstało w 2010 r. A w jego skład weszły osoby 
pracujące od wielu lat przy kluczowych projektach marketingowych i medialnych.  
 
Więcej informacji na: 
www.agico.org 
www.calapolskachodziboso.pl 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Media & PR 
Katarzyna Więckowska 
mob. +48 5 333 666 12 
e-mail: kwieckowska@agico.org 
AGICO 
ul. Ołtaszyńska 27/1a 
53-010 Wrocław 

 
 
 
 


