SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI I WSPÓŁ-DZIELNI
STAROPOLESKIEJ ZA ROK 2015
•
31 stycznia: SZOPKA STAROPOLESKA - we współpracy z Pograjką
Łódzką kolędowaliśmy na Zielonym Rynku. Śpiewaniu kolęd z regionu
centralnej Polski towarzyszyła prezentacja własnoręcznie wykonanej przez
Marię Nowakowską szopki. Koordynatorka wydarzenia: Maria Nowakowska
•
W marcu premierę miał ﬁlm promocyjny Kręcimy bramy Teatru Pinokio.
Mieliśmy udział w jego tworzeniu: w famułach przy ul. Ogrodowej
zaprzyjaźnione z nami dzieci ze Starego Polesia opowiadały o życiu w mieście.
•
14 maja odbył się wernisaż GALERII SPOŁECZNEJ, jaką we współpracy
z Zarządem Dróg i Transportu UMŁ (w ramach Inicjatywy Lokalnej) powołaliśmy
do życia w przejściu pieszo-rowerowym pod wiaduktem kolejowym na
ul. Legionów (w drodze do parku na Zdrowie). Galeria obejmuje 36 podświetlonych fotograﬁi portretowych (mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników). Zapraszamy stale do odwiedzania! Koordynator: Szymon Iwanowski
•
16 maja, we współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”
sadziliśmy niezapominajki oraz rośliny owocowe w przyszłych Ogrodach
Karskiego przy ul. Ogrodowej. Dzięki uporowi Marty Karbowiak, magistrat
podjął rozmowy na temat poprawy jakości zieleni publicznej na Starym
Polesiu - w ich wyniku powstanie w 2016 r. sześć parków kieszonkowych.
Inicjatorka i koordynatorka: Marta Karbowiak
•
W tygodniu 17 - 24 maja odbyła się gra miejska Insilva: uratuj Stare
Polesie zorganizowana przez Muzeum Miasta Łodzi, którego byliśmy
partnerem. Autor i koordynator: Michał Gruda.
•
W sobotę 23 maja we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 26
zorganizowaliśmy V MAJÓWKĘ STAROPOLESKĄ, rodzinny piknik dla
mieszkańców i mieszkanek Starego Polesia. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
go na zamkniętym dla ruchu odcinku ul. Pogonowskiego. Odwiedziło
nas kilkaset osób, dziękujemy! Koordynatorzy: Michał Różański (SP26),
Agnieszka Reiske (SSZ).
•
3 czerwca otworzyliśmy nasz społeczny dom kultury STARE POLESIE /
MIEJSCE SPOTKAŃ, przy al. 1 Maja 40. Razem z sąsiadami posadziliśmy
kwiaty. Nagrodziliśmy laureatów konkursu fotograﬁcznego Album Staropoleski
(zdjęcia laureatów w dalszym ciągu prezentujemy w lokalu). Premierę miał
ﬁlm opisujący historię i zabytki Starego Polesia, zrealizowany na zamówienie
Muzeum Miasta Łodzi (Adam Brajter, Michał Gruda).

•
21 czerwca - wsparliśmy organizacyjnie IV Rudzki Piknik Rodzinny na
Stawach Stefańskiego.
•
26 czerwca w Miejskim Punkcie Kultury Prexer-UŁ miała miejsce
prezentacja „Projektu Rewitalizacji Starego Polesia” studentek i studentów
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Stowarzyszenie wspierało
ten niezwykły projekt organizacyjnie. Dzięki licencji otwartej, jaką autorki
i autorzy nadali projektowi, Stowarzyszenie zyskało narzędzia do dalszej
pracy nad wizerunkiem Starego Polesia - m.in. wykorzystaliśmy identyﬁkację
wizualną do oprawy naszej nowej siedziby przy al. 1 Maja 40. Pracujemy
nad uruchomieniem strony www prezentującej historię, dziedzictwo,
tożsamość oraz aktualności związane ze Starym Polesiem.
•
11 lipca w STARE POLESIE / MIEJSCE SPOTKAŃ odbył się Poleski
Fajrant - minipiknik będący działaniem wpisanym w program rewitalizacji
Strefy Wielkomiejskiej. Organizator: Fundacja Urban Forms.
•
30 lipca wsparliśmy akcję pisania listów do właściciela Willi Kellera
na ul. Gdańskiej 53. Głównym organizatorem było Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami - Oddział w Łodzi.
•
W sierpniu (9 - 30.08) byliśmy partnerem Muzeum Miasta Łodzi
w cyklu czterech spacerów po Starym Polesiu, w ramach projektu
W poszukiwaniu zaginionego kwartału. Organizator - Michał Gruda.
•
10 i 24 sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia miały miejsce warsztaty
dotyczące bezpieczeństwa na ulicach Starego Polesia, których organizatorem
była Fundacja Bezpieczne Miasto - Fenomen. W efekcie przeprowadzonych
z mieszkańcami osiedla warsztatów powstał projekt nisko kosztowej
modernizacji ulic w centralnej części Starego Polesia, który został
przedstawiony Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi.
•
26 sierpnia wsparliśmy organizacyjnie projekt WĘDRUJĄCE DRZEWA
- wspólnie z autorką i organizatorką projektu (Martą Karbowiak) i Greenpeace
Polska zasadziliśmy w specjalnie przygotowanych dużych donicach drzewa
i rośliny, apelując o dbałość dla zieleni na Starym Polesiu. Donice wędrowały
przez kilkanaście tygodni po najbardziej betonowych ulicach Starego Polesia.
•
W trakcie wakacji, od 6 lipca do 31 sierpnia, w każdy dzień roboczy
(od 10.00 do 15.00) w naszym lokalu odbywały się zajęcia animacyjne
dla dzieci z okolicy. Przeprowadziliśmy blisko 200 godzin zajęć. Zrealizowaliśmy
blisko 400 godzin pracy dziewięciorga wolontariuszek i wolontariuszy.
Odnotowaliśmy ponad 350 obecności dzieci na zajęciach. W prowadzeniu
zajęć wsparli nas partnerzy: Fundacja Form Art, Pasja Tworzenia - Pracownia
Rękodzieła i Animacji, Świetlice Artystyczne.

•
Od momentu otwarcia lokalu STARE POLESIE / MIEJSCE SPOTKAŃ
do końca 2015 roku przepracowaliśmy na zasadzie wolontariatu ponad 700h
- prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (każdy dzień roboczy od 15.00
do 19.00) oraz autorskie spotkania dla dorosłych, m.in. spotkania z urzędnikami UMŁ, spotkania z podróżnikami, warsztaty z ilustracji książkowej
(organizator: Garaż Ilustracji Książkowej), kwerendę staropoleską (spotkania
przy książkach o tematyce staropoleskiej), warsztaty z szycia na maszynie,
i in. W pracę na rzecz mieszkańców Starego Polesia udało nam się zaangażować
ponad 20 wolontariuszy i wolontariuszek, w tym troje z zagranicy. Naszą
ambicją jest zbudowanie w Miejscu Spotkań oferty kulturalnej dla staropolesian
w każdym wieku - społecznego domu kultury. Koordynatorzy: Agnieszka
Reiske, Szymon Iwanowski
•
We wrześniu Maria Nowakowska poprowadziła dwa spacery szlakiem
detali architektonicznych po Starym Polesiu: Staropoleskie Animalium oraz
Stare Polesie w pięknym zmyśleniu.
•
Wydaliśmy Mapę Dziedzictwa Kulturalnego Starego Polesia - w pełni
autorskie wydawnictwo członka stowarzyszenia Witolda Kopcia. Mapa
posłużyła uczniom staropoleskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
„Odkrywcy Starego Polesia”,
w dniach 25 - 27 września), której uroczysty ﬁnał z rozdaniem nagród odbył
się 30 września w staropoleskim zabytku - Willi Milscha.
•
W 2015 roku wydaliśmy również dwa foldery turystyczne „Szlakiem
detali architektonicznych Starego Polesia” - pierwszy poświęcony detalom
roślinnym, drugi - zwierzęcym. Autorka folderów: Maria Nowakowska
•
W listopadzie przeprowadziliśmy cykl warsztatów „Mali Odkrywcy
Starego Polesia” w pięciu staropoleskich przedszkolach. Warsztaty
prowadziła Agnieszka Reiske w ramach realizacji projektu Muzeum Miasta
Łodzi (Michał Gruda).
•
24 listopada zainicjowaliśmy program spotkań mieszkańców Starego
Polesia z urzędnikami łódzkiego Magistratu. Pierwsze spotkanie poświęcone
było problemowi remontów na naszym osiedlu. Prowadziła je radna Urszula
Niziołek-Janiak, obecni byli przedstawiciele Biura ds Rewitalizacji i Rozwoju
Zabudowy Miasta, Wydziału Budynków i Lokali oraz Zarządu Zieleni
Miejskiej. W spotkaniu udział wzięło 20 mieszkanek i mieszkańców Starego
Polesia. Organizator: Szymon Iwanowski

•
26 listopada dzieci i młodzież pracujące w Miejscu Spotkań wzięły
udział w uroczystym ﬁnale projektu Świetlic Artystycznych w Teatrze
Pinokio w Łodzi. Zaprezentowały tam mini spektakl teatralno-muzyczny
będący efektem działań warsztatowych Oli Kozioł i Suavasa Lewego staropoleskich społeczników i artystów.
•
Z końcem listopada wydaliśmy kalendarz staropoleski z autorskimi
graﬁkami prezentującymi staropoleskie zabytki. Autor kalendarza: Zoﬁa Ulman.
•
Z końcem listopada opublikowaliśmy 55-stronicową broszurę prezentującą historię i dziedzictwo Starego Polesia (projekt zrealizowany dzięki
,Karolina Zarychta.
•
W pierwszych dwóch tygodniach grudnia zrealizowaliśmy (w partnerstwie
z Radą Osiedla Stare Polesie) cykl warsztatów robienia ozdób bożonarodzeniowych, które zawisły na dużej choince, która stanęła przed Miejscem
Spotkań. W trakcie ﬁnałowego spotkania 13 grudnia ubraliśmy choinkę.
Uroczystości towarzyszył plenerowy występ Chóru Męskiego „Dysonans”
oraz wspólne kolędowanie pod okiem śpiewaków z zespołu Miejskie Darcie
Pierza.
•
W trakcie 2015 roku poprowadziliśmy dla Teatru Pinokio cykl warsztatów
ﬁlozoﬁcznych towarzyszących spektaklom „Gdzie jest Lailonia?” oraz
„Wielkie pytanie”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie i uczennice
łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Realizatorzy
ze strony SSZ: Szymon Iwanowski, Agnieszka Reiske.
•
W 2015 roku Stowarzyszenie było realizatorem dwóch dużych
projektów: Animacji Społecznej w ramach pilotażowego programu
rewitalizacji miasta Łodzi (we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL z Warszawy oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS z Łodzi) oraz drugiego projektu - Współ-dzielnia
Staropoleska (w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), w realizacji
którego dwoje animatorów stowarzyszenia aktywizowało mieszkańców
staropoleskich kamienic, zachęcało do współpracy sąsiedzkiej, inicjowało
działania związane z funkcjonowaniem Miejsca Spotkań. Część działań
zaprezentowaliśmy z ﬁlmie zatytułowanym „Współ-dzielnia Staropoleska”.
Koordynatorka obu projektów ze strony SSZ: Agnieszka Reiske.
•
W efekcie naszych działań w łódzkich mediach zaczęto zauważać Stare
Polesie - ukazały się liczne artykuły prasowe (Gazeta Wyborcza, Dziennik
Łódzki, Fakt, Express Ilustrowany), materiały radiowe (Radio Łódź, Radio Żak,
Radio Eska, Radio Zet) oraz telewizyjne (TVP Łódź, TOYA). Na następnej
stronie zajdują się odnośniki do części z tych materiałów.

NASZE PRODUKCJE:
Film „Współ-dzielnia Staropoleska 2015”:
Archiwum Historii Staropoleskich (wywiad z Panią Bożeną Szczęsną):
Relacja z Majówki Staropoleskiej 2014:
Dziecięcy musical „Stare Polesie musicaLOVE LOVE”:
Link do broszury o Starym Polesiu:
Film o Starym Polesiu (stowarzyszenie SZ było partnerem):

RELACJE DZIENNIKARSKIE:
Relacja o ﬁlmie:
Nasz apel do władz miasta o włączenie Starego Polesia do Strefy Rewitalizacji
(po dwóch latach ostatecznie zwieńczony sukcesem):
Rozmowa z aktywną współ-dzielczynią staropoleską:
Informacja o projekcie studentów Wydziału Architektury, którym pomagaliśmy:
I. Adamczewska, „Stare Polesie. Aktywiści zmieniają je bez pomocy miasta”:
I. Adamczewska, „Dzieci ze Starego Polesia tworzą musical. Prawdziwy!”:
Reportaż radiowy Patrycji Szynter o realizacji musicalu:
Relacja TVP Łódź z premiery musicalu w Klubie Wytwórnia:
(od 9’50”)
Szymon Bujalski o inicjatywie aktywizowania mieszkańców:

