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Wstęp 

 

Przedstawiamy Paostwu raport z konsultacji społecznych projektu założeo Polityki Rozwoju Kultury 

dla Miasta Łodzi 2020+. Jego treśd została opracowana w opariu o zgłoszone przez uczestników 

procesu konsultacyjnego uwagi, opinie i komentarze. Dziękujemy Paostwu za tak duże 

zaangażowanie w tworzenie polityki kulturalnej miasta.  

Raport można podzielid na dwie części. Pierwsza z nich to podsumowanie wyników konsultacji oraz 

rekomendacje stworzone na podstawie proponowanych przez Paostwa zmian i modyfikacji 

przedstawionej treści dokumentu. Druga częśd to zaś podsumowania naszych spotkao oraz spisane 

uwagi zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny. W tej części znajdą Paostwo zapis przebiegu 

spotkao oraz uwagi w ich oryginalnej formie.  

Do zestawienia propozycji uwag i opinii zgłoszonych podczas procesu konsultacji społecznych 

dołączona jest opinia władz miasta.   

Raport ten zostanie przedstawiony Zespołowi Konsultacyjnemu oraz władzom miasta Łodzi i posłuży 

do wypracowania kolejnej wersji dokumentu Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+.  

Na początku września nastąpi jego prezentacja. Planowane są także kolejne spotkania konsultacyjne, 

podczas których będą mogli Paostwo wziąd udział w tworzeniu ostatecznego kształtu tego 

dokumentu.  

Zapraszamy Paostwa do dalszej współpracy, w tym również do uzupełniania i ulepszania niniejszego 

raportu. Wszelkie uwagi lub pytania prosimy kierowad na adres mailowy: arturcelinski@gmail.com. 

mailto:arturcelinski@gmail.com
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Podsumowanie wyników konsultacji. 

 

Proces konsultacji społecznych założeo Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+, których 

celem było zebranie propozycji, uwag, opinii dotyczących opracowywanego dokumentu trwały od 16 

czerwca do 25 czerwca 2012 r. Zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr 2301/VI/12 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu założeo Polityki Rozwoju Kultury 2020+. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl 

i na tablicach ogłoszeo Urzędu Miasta Łodzi, w cotygodniowym newsletterze Wydziału Kultury UMŁ, 

na stronach internetowych partnera projektu Fundacja Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, 

„DNA Miasta” www.dnamiasta.pl. Plakaty z informacją o procesie konsultacji zostały umieszczone  

we wszystkich miejskich instytucjach kultury jak również na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych 

w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej. 

O konsultacjach powiadomiono również organizacje pozarządowe (które jako główną działalnośd 

statutową przyjęły aktywnośd w obszarze kultury i sztuki) wysyłając drogą mailową zaproszenia.  

Przebieg konsultacji. 
Konsultacje społeczne dotyczące założeo Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi 

prowadzone były w formie otwartych spotkao z zainteresowanymi z wykorzystaniem metody pracy 

warsztatowej w dniach: 

 16 czerwca 2012 r., godz. 11.00-16:00, miejsce: Centralne Muzeum Włókiennictwa  

(ul. Piotrkowska 282), 

 19 czerwca 2012 r., godz. 16:00-19:00, miejsce: Śródmiejskie Forum Kultury  

( ul. Roosevelta 17), 

 21 czerwca 2012 r., godz. 11:00-15:00, miejsce: Teatr Lalek ARLEKIN (ul.1 Maja 2),  

Wypracowana koncepcja umożliwiła włączenie mieszkaoców w prace nad tworzeniem określonej 

polityki na etapie konstruowania założeo, a nie konsultacji gotowego projektu. Przyjęta metoda 

umożliwiła przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, w której zgłaszane były uwagi do wizji  

i misji polityki oraz poszczególnych obszarów strategicznych (interwencji). Wypracowany materiał 

posłuży do opracowania Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, która zostania poddana 

kolejnym konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 r.  

Warsztaty w ramach wsporach z Urzędem Miasta Łodzi prowadziła Fundacja Res Publica im. Henryka 

Rzeczkowskiego, DNA Miasta. Warsztaty zostały zrealizowane ze środków Fundacji im. Stefana 

Batorego, która wspiera program “DNA Miasta”.  
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Warsztaty podzielone były na trzy zakresy tematyczne: 

 Założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, wizja i główne cele rozwoju. 

 Obszary strategiczne, filary rozwoju kultury w Łodzi. 

 Współpraca miejskich instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi działającymi  

w sektorze kultury. 

Celem warsztatów było: 

 przedstawienie wstępnej koncepcji założeo Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, 

 zebranie propozycji kierunków Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. 

Warsztaty podzielone były na następujące części: 

 prezentacja założeo Polityki Kulturalnej – Pani Agnieszka Nowak Wiceprezydent Miasta Łodzi: 

krótka informacja dotyczącą założeo polityki, metody opracowywania dokumentu 

strategicznego, wyznaczenia obszarów priorytetowych, kierunków działao, udziału 

środowiska w procesie budowania polityki kulturalnej Miasta 

 sesja warsztatowa – praca w grupach roboczych z udziałem moderatorów Fundacji  

Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, DNA Miasta.  

W trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego w dniu 16 czerwca 2012 r. w Centralnym Muzeum 

Włókiennictwa pomiędzy częścią wprowadzeniową a sesją warsztatową odbyła się dyskusja o roli 

polityki kulturalnej z udziałem Agaty Diduszko- Zyglewskiej - członkini Inicjatywy Warszawa 2020, 

współautorki dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 

2020”, Pani Agnieszki Nowak Wiceprezydent Miasta Łodzi i Pana Jakuba Wiewiórskiego dyrektora 

Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 

W sumie w trzech warsztatach wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym przedstawiciele miejskich 

instytucji kultury , przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady miejskiej w Łodzi, 

reprezentanci środowiska kultury, reprezentanci środowiska naukowego, przedsiębiorcy  

i indywidualni mieszkaocy. Uczestnicy konsultacji mogli zgłaszad propozycje, uwagi i opinie do 

założeo Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi również za pomocą formularzy 

konsultacyjnych, które były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod 

adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi 

www.uml.lodz.pl, w sekretariacie Wydziału Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 2, podczas otwartych 

spotkao konsultacyjnych. Dodatkowo formularz można było wypełniad on-line na stronie 

docs.google.com. uwagi i opinie można było zgłaszad w formie innej niż formularze droga mailową.  

Do Wydziału Kultury UMŁ przekazano łącznie 42 formularze i maile, z czego 30 formularzy były 

wypełnione on-line. 

W trakcie procesu konsultacji, w różnych formach, zebrano łącznie ponad 450 propozycji, uwag i 

opinii do projektu założeo Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. 
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Rekomendacje 

W oparciu o zgłoszone uwagi, dyskusje i wypracowane efekty spotkao konsultacyjnych poświęconych 

założeniom Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+ autorzy raportu przygotowali 

zestawienie najważniejszych uwag i opinii dla dalszych prac odnoszących się bezpośrednio  

do konsultowanego dokumentu. 

Zostały one przyporządkowane odpowiadającym im częściom strategii. Treści założeo Polityki 

Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+ przygotowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

zostały zamieszczone kursywą. W niniejszym raporcie skupiono się przede wszystkim na treści WIZJI, 

MISJI oraz proponowanych OBSZARÓW STRATEGICZNYCH wraz z celami strategicznymi i celami 

operacyjnymi. Wszystkie uwagi odnoszące się do narzędzi i sposobów fiansowania zostaną 

uwzględnione na dalszych etapach pracy nad dokumentem określającym Politykę Rozwoju Kultury 

dla Miasta Łodzi 2020+. 

WIZJA 

Łódź – miasto otwartej i aktywnej kultury 

Kwestia wizji była przedmiotem warsztatów z 21.06.2012 r. Uczestnicy zwracali uwagę  

na problemy z właściwym odczytaniem definicji słów „otwarta” i „aktywna” kultura. Intencją 

autorów propozycji było poszerzenie rozumienia kultury i dostrzeżenie nowych zjawisk. 

Uczestnicy zwracali uwagę, że takie sformułowanie może wykluczad instytucje na rzecz tych 

zjawisk i wydarzeo, które nie mają jeszcze struktury i narzędzi. Słowo „aktywna” miało 

odnosid się do poszukiwania innej formy komunikacji z odbiorcą i zachęcanie ich do 

większego uczestnictwa. Uczestnicy zgodzili się, że intencje zawarte w propozycji idą we 

właściwym kierunku, natomiast sformułowanie wizji wymaga modyfikacji. Wspólnie 

wypracowano następującą propozycję: 

Łódź – miasto różnorodnej kultury i aktywnych mieszkaoców. 

Uczestnicy zgodzili się również, że tak sformułowana wizja potrzebuje jednocześnie 

dłuższego rozwinięcia, które również powinno byd umieszczone w dokumencie. 

Proponowane jest, aby to szersze zdefiniowanie wizji zawierało odniesienie do unikalnej 

historii Łodzi, wizji miasta dla awangardy i nowoczesności. Będącego miejscem fuzji sztuki  

i życia. Miastem, w którym liczył się indywidualizm i umiejętnośd jego uspołeczniania.  

Uwagi przesłane poprzez formularze konsultacyjne zawierały sugestie, że oryginalna 

propozycja jest zbyt ogólna i enigmatyczna. W konsekwencji taka wizja nie ma konkretnych 

adresatów i nie mówi nic o tym, jaka ma byd łódzka kultura. Proponowany przez autorów 

strategii zapis wizji był również krytykowany za brak odniesienia do „Dziedzictwa 

nowoczesności” rozumianego jako nawiązanie do tradycji industrialnych, rozkwitu kina  

i awangardy. Proponowano przeformułowanie zapisu wizji i dookreślenie jej treści. 
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MISJA 

Prowadzid politykę kulturalną dającą szansę rozwoju kreatywności mieszkaoców  

i wzmacniającą ponadlokalną pozycję kulturalną miasta 

W propozycji powyższego zapisu misji największe wątpliwości wzbudziło zdefiniowanie 

słowa „kreatywnośd”. Uzgodniono, że polityka kulturalna miasta nie powinna polegad tylko 

na wspieraniu tylko tych, którzy już są kreatywni. Podkreślano wielokrotnie, że jednym  

z najważniejszych wyzwao stojących przed Łodzią to wspieranie wszelkich działao, które 

zwiększą zaangażanie mieszkaoców miasta w kulturę. Istotne byłoby więc umieszczenie 

stosownych zapisów w tej części strategii. Dodatkowo te działania nie powinny 

koncentrowad się tylko na stałych mieszkaocach miasta, ale również na osobach tymczasowo 

w niej przebywających, np. studentów. Stąd propozycja wprowadzenia do misji 

sformułowania „społeczności Łodzi”. Zdecydowano również o pozostawieniu części 

poświęconej kreatywności z chęcią nawiązania do wyjątkowości i unikalności dziedzictwa 

tego miasta. Główny akcent powinien byd położony jednak na tworzenie szans rozwoju, 

narzędzi i kompetencji niezbędnych do świadomego porusznia się w kulturze.  

Proponowane i zaakceptowane przez uczestników spotkania brzmienie misji to: 

Prowadzid politykę kulturalną angażującą jak największą częśd społeczności Łodzi i dającą 

szansę na rozwoju kreatywności jej mieszkaoców; Politykę kulturalną wzmacniającą 

ponadlokalną pozycję kulturalną miasta. 

Uwagi przesłane poprzez formularze konsultacyjne zawierały sugestie, że łódzkiej kulturze 

potrzebna jest gruntowana reforma i takie odniesienie powinno znaleźd się w misji 

dokumentu strategicznego. Postulowano stworzenie konkretnych narzędzi pozwalających 

aktywnym twórcom na stałe i konsekwentne poszerzanie oferty kulturalnej miasta. Wiele 

uwag odnosiło się również do potrzeby lepszego stymulowania uczestnictwa mieszkaoców 

miasta w kulturze.  

Zdaniem uczestników warsztatów z 21.06.2012 r . zmodyfikowane sformułowanie MISJI 

można uznad za ostateczne. Warto zauważyd, że uwagi zgłoszone za pomocą formularza 

konsultacyjnego wydają się byd do niego zbliżone. Częśd z sugestii zawartych w uwagach 

zawiera propozycje konkretnych narzędzi, które zostaną uwzględnione na poziomie 

projektowania celów operacyjnych i narzędzi.  

OBSZAR INTERWENCJI 1: DZIEDZICTWO NOWOCZESNOŚCI 

Cel strategiczny 1: Rozwijanie strategicznych obszarów kultury 

Cele operacyjne: 

1.1 Wzmocnienie instytucji kultury z obszarów strategicznych  
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1.2 Wspieranie przedsięwzięd z obszarów strategicznych 

1.3 Wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej z obszarów strategicznych 

Najważniejszym elementem dyskusji była kwestia tworzenia i finansowania instytucji kultury 

z obszarów strategicznych. Uczestnicy z jednej strony zgłaszali uwagi potwierdzające 

koniecznośd wyboru instytucji i obszarów strategicznych, a z drugiej zgłaszali wątpliwości, czy 

konsekwencje takiego wyboru dla obszarów i instytucji niestrategicznych nie będą zbyt 

dotkliwe. Pojawiały się również sugestie, że wybór takich instytucji jest niepotrzebny. Jedną  

z altnernatyw miałoby byd np. dokonanie wyboru wydarzeo strategicznych, które mogłyby 

byd realizowane przez różne instytucje. Postulowano również, aby wybór obszarów i 

instytucji strategicznych nie wiązał się z drastycznym spadkiem zainteresowania i poziomu 

finansowania pozostałych instytucji i obszarów kultury. 

Istotnym punktem była kwestia metodologii wyboru obszarów strategicznych.  

W przedstawionej propozycji założeo do Polityki Rozwoju Kultury ta kwestia nie znalazła 

jeszcze rozwiązania. Zwracano uwagę, że bez kryteriów i mechanizmów wyboru obszarów 

strategicznych przedstawiona propozycja wydaje się zbyt ogólna. Zdaniem uczestników 

konsulatacji przed modyfikacją założeo i prezentacją finanlnej wersji dokumenty należy 

sformułowad propozycję metodologii wyboru instytucji i obszarów strategicznych oraz 

określid zasady ich strategicznego wsparcia.  

Niezwykle ważnym elementem dyskusji był postulat wprowadzenia obowiązkowych 

konkursów na stanowiska kierownicze w instytucjach kultury oraz ich kadencyjności. Należy 

rozważyd, czy ten element nie powinien zostad przeniesiony do OBSZARU INTERWENCJI 2. 

Przeważała opinia, że propozycja utworzenia Centrum Kultury Filmowej jest dobrym 

pomysłem.  

Pojawiła się propozycja przeformułowania OBSZARU INTERWENCJI 1 na element wizji całego 

dokumentu. Efekty spotkania z 21.06.2012 r. pokazują jednak, że taka zmiana nie jest 

potrzebna.  

Zwrócono uwagę na fakt, że wybór określonych obszarów i instytucji strategicznych może 

spowodowad, że niektóre grupy odbiorców mogą zostad pominięte.  

Pojawiła się propozycja, aby w dokumencie wprowadzid termin „operatorzy kultury”  

na określenie wszystkich instytucji, organizacji, firm i osób zaangażowanych w tworzenie  

i animowanie miejskiej kultury. Nie została ona zaakceptowana przez wszystkich uczestników 

i stanowi kwestię otwartą.  

Pojawiały się głosy, że do obszartów strategicznych należy właczyd dziedzictwo 

wielokulturowe i wielowyznaniowe w Łodzi.  
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Istotnym elementem dyskusji było także samo sformułowanie „dziedzictwo nowoczesności”. 

Jedna z grup warsztatowych zaproponowała nazwę „dziedzictwo industrialne”, które 

charakteryzowałoby nie tylko nowoczesności i przemysłowośd, ale też otwartośd  

i awangardowośd działao twórczych. 

OBSZAR INTERWENCJI 2: ZARZĄDZANIE 

Cel strategiczny 2: Wdrażanie innowacyjnych i efektywnych modeli organizacji kultury 

Cele operacyjne: 

2.1 poprawa dostępności, różnorodności i innowacyjności oferty kulturalnej 

2.2 otwarcie instytucji na otoczenie społeczne 

2.3 profesjonalizacja 

2.4 monitorowanie i ewaluacja sektora kultury 

Najczęstszym przedmiotem uwag był postulat stworzenia systemu ewaluacji insytutcji, 

organizacji i wydarzeo kulturalnych. Proponowano stworzenie przejrzystego mechanizmu 

oceny funkcjonowania wydarzeo i operatorów finansowanych ze środków publicznych – 

zarówno pod kątem efektywności wydawanych środków, jak również prezentowanego 

poziomu merytorycznego i profesjonalizmu działania. Monitoring działao powinen byd 

bardzo podobny zarówno dla NGO, jak i instytucji kultury. 

Postulowano przeprowadzenie profesjonalnej i niezależnej ewaluacji/diagnozy 

funkcjonowania instytucji miejskich. Bez niej trudno rozmawiad o koniecznych działaniach 

naprawczych. 

Proponowano wprowdzenie systemu celowego w finansowaniu wydarzeo kulturalnych. 

Dyskutowano również o potrzebnie zbudowania systemu bieżącego wsparcia dla tych 

instytucji, które przeżywają tymczasowe problemy. Organizacje, które wypełniają 

powierzone im cele i prezentują wysoki poziom merytoryczny, powinny byd dodatkowo 

premiowane.  

Przy tworzeniu budżetów na kulturę powinno się doprowadzid do wyrówywania proporcji  

w finansowaniu instytucji publicznych i NGO.  

Podczas dyskusji ujawnił się antagonizm pomiędzy NGO a instytucjami kultury. Postulowano 

stworzenie systemu współpracy pomiędzy nimi i ułatwienie NGO korzystania z zasobów 

instytucji kultury. 

Każda instytucja powinna prowadzid dział edukacji. Powinno się także zastananowid nad 

stworzeniem międzysektorowego programu edukacyjnego. 
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Uczestnicy zwracali uwagę, że za dużo wspomina się o kwestii promocji, a nie o tym,  

co będzie promowane.  

Istotną kwestią było również umieszczenie w strategii wyraźnego odniesienia do współpracy 

i włączania obywateli w proces podejmowania decyzji o łódzkiej kulturze. 

Do strategii powinien zostad wprowadzony również sposób ewaluacji działao Wydziału 

Kultury UMŁ oraz szczegółowe zapisy dotyczące współpracy Wydziału ze środowiskiem 

kulturalnym (m.in. wypracowywanie planów rocznych) 

OBSZAR INTERWENCJI 3: ODBIORCA 

Cel strategiczny 3: Odbiorca : podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze i rozwijanie 

kompetencji odbiorców 

Cele operacyjne: 

3.1 zwiększenie uczestnictwa mieszkaoców miasta w kulturze 

3.2 wspieranie oddolnej, pozainstytucjonalnej aktywności kulturalnej 

W tym obszarze największa liczba uwag oraz dyskusja podczas spotkao konsultacyjnych 

poświęcona była kwestii edukacji. Sugerowano, że punkt dotyczący edukacji kulturalnej 

powinen byd wyrażnie zaznaczony w celach operacyjnych strategii. 

Proponowano stworzenie miedzysektorowego systemu edukacji mieszkaoców. Sugerowano, 

aby każda instytucja kultury w Łodzi miała swój dział edukacji i przeznaczała określoną częśd 

środków na działania edukacyjne. Wśród uwag przedstawionych zostało kilkanaście bardzo 

konkretnych rozwiązao mających służyd uzupełnieniu OBSZARU i CELÓW OPERACYJNYCH  

w konkretne narzędzia poszerzania kompetencji do poruszania się w kulurze. Narzędzia  

te miałyby byd skierowane zarówno do najmłodszych, jak i seniorów. Postulowano również 

wykorzystanie istniejących już i stosowanych już w Łodzi innowacyjnych metod pracy  

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ważnym elementem dyskusji było także 

wsparcie tych instytucji, które działają na osiedlach pereferyjnych.  

Uczestnicy zwracali uwagę, że edukacja powinna zaczynad się jak najwcześniej. Przy realizacji 

tak sformułowanych celów powinno się więc nawiązad ścisłą współpracę z Wydziałem 

Edukacji. Postulowano stworzenie Miejskiego Systemu Edukacji Kulturalnej, który 

wprowadziłby pilotażowy program edukacyjny do łódzkich szkół. Należy także zadbad, aby to 

tego programu włączeni zostali również nauczyciele. 

W czasie spotkania 21.06.2012 r. wywiązała się dyskusja o łódzkiej klasie średniej, która 

zdaniem wielu uczestników tego spotkania jest największym wyzwaniem stojącym przed 

realizacją celu poszerzania grupy odbiorców. Ważne jest storzenie systemu zachęcania 

przedstawicieli tej grupy do bardziej zaangażowanego uczestnictwa w kulturze. 
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Postulowano przeprowadzenie szeregu badao dotyczących potrzeb kulturalnych 

mieszkaoców Łodzi oraz barier, które stoją na drodze ich zaangażowaniu w życie kulturalne 

miasta. Zwracano uwagę, że badania przeprowadzone przed Regionalnym Kongresem 

Kultury były oparte na zbyt małej próbie i nie dają miarodajnych efektów.  

Wielokrotnie pojawiał się postulat wsparcia bibliotek, jak ważnych instytycji w działaniach 

zmierzających do poszerzenia grona odbiorców kultury. 

Zwracano uwagę, że nie chodzi tylko o edukację, która zwiększy frekwencję podczas 

wydarzeo kulturalnych. 

OBSZAR INTERWENCJI 4: TALENTY 

Cel strategiczny 4: Zachęcanie przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym  

dorobkiem do wybierania Łodzi jako miejsca działao 

Cele operacyjne: 

4.1 wsparcie młodych twórców kultury 

4.2 wsparcie uznanych twórców kultury 

Podczas konsultacji wskazywano na brak sprecyzowania sposób realizacji tych celów,  

co powoduje, że są one zbyt ogólne i trudno czegokolwiek spodziewad się po ich realizacji. 

Pojawiły się liczne wątpliwości związane z defniowaniem tego, kim jest „młody twórca” lub 

„uznany twórca”. Obawiano się, że seniorzy mogą byd w tym obszarze pominięci. Zdaniem 

uczestników definicja powinna byd bardziej opisowa, dzięki czemu będzie bardziej pojemna - 

może należałoby skasowad słowo talent i zastąpid twórcą?  

Postulowano, by sprecyzowad warunki na jakich będą udzielane granty dla artystów oraz 

wyodrębnid budżety grantowe w instytucjach kultury. Zdaniem wielu uczestników obecny 

system jest niewystarczający i już na poziomie strategi należy zapisad sposoby wsparcia 

twórców kultury – zarówno tych, którzy aktualnie mieszkają w Łodzi, jak i tych, których 

można do Łodzi zaprosid.  

Padły propozycje, aby do strategii wsparcia twórców kultury wprowadzid również system 

przyznawania pracowni. W tym punkcie Wydział Kultury powinien współpracowad  

z wydziałami odpowiedzialnymi za politykę mieszkaniową miasta. 

Postulowano stworzenie centralnego systemu stażowego w instytucjach kultury.  

Pojawiła się uwaga, która sugeruje, że cele operacyjne OBSZARU INTERWENCJI 4 pokazują, 

że myśląc o działalności instytucji kultury zapomina się o administracyjnej stronie działania 

tych instytucji. Wsparcie artystów to tylko połowa sukcesu funkcjonowania kultury. Spore 
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problemy sprawia znalezienie specjalistów z zakresu administracji, zarządzania czy prawa, 

który specjalizowaliby się w pracy w instytucjach kultury. Programy stażowe powinny objąd 

również kadrę administracyjno-finansową, która zbudowałaby zaplecze funkcjonowania 

instytucji kultury. 
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Podsumowanie spotkanie konsultacyjnego  

z 16.06.2012 r 

Wstęp 
MIEJSCE: Centralne Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282) 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 65 osób 

Spotkanie prowadzone było przez zespół „DNA Miasta” Fundacji Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego: Artura Celioskiego, Martynę Obarską, Magdalenę Malioską, Marię Dembioską.  

Celem spotkania było:  

 Przedstawienie mieszkaocom Łodzi projektu założeo Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta 

Łodzi 2020+ 

 Publiczna dyskusja nad rolą tego typu dokumentów strategicznych, ich pożądaną formą  

i treścią oraz sposobem realizacji.  

 Praca w grupach warsztatowych nad ogólnym kierunkiem zaproponowanym przez Politykę 

Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+ oraz jej treścią. 

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich to publiczna z udziałem Prezydent 

Agnieszki Nowak, Agaty Diduszko-Zyglewskiej, członkini zespołu przygotowującej Program Rozwoju 

Kultury dla Warszawy oraz Jakuba Wiewiórskiego, Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta  

w Łodzi. Druga częśd to warsztaty. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy warsztatowe, z których 

każda pracowała niezależnie od siebie nad najbardziej ważnymi dla siebie aspektami Polityki Rozwoju 

Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Grupy pracowały przez 3 godziny.  

Uczestnikami konsultacji były przede wszystkim osoby reprezentujące łódzkie środowisko kulturalne 

– przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz indywidualni twórcy  

i animatorzy. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

oraz radni miejscy.  

Podczas spotkania zgłoszonych zostało 70 uwag, komentarzy i opinii. W znacznej mierze dotyczyły 

one przedmiotu konsultuacji i odnosiły się do zaproponowanych założeo Polityki Rozwoju Kultury dla 

Miasta Łodzi 2020+. Jedna z grup pracowała nad wizją i misją sformułowną w dokumencie oraz 

możliwości połączenia strategii z postulatami zawartymi w liście Dlaczego Łódź nie kreuje? 

podpisanym przez 250 osób z Łodzi. Druga grupa skupiła się nad treścią zaproponowaną w Obszarze 

Interwencji I: „Dziedzictwo Nowoczesności”.  

DEBATA  
Sobotnie konsultacje rozpoczęła Pani Wiceprezydent Miasta Łodzi Agnieszka Nowak przedstawiając 

założenia strategii z punktu widzenia Miasta. Poruszyła następujące aspekty: 
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 strategia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ wpisuje się w rozpoczęte przez miasto procesy 

społeczne, w dążenie do uspołecznienia, do włączenia mieszkaoców w działania kulturalne, 

 ważnym wydarzeniem był dla Łodzi Regionalny Kongres Kultury. Dla celów strategii 

przeprowadzono analizę rekomendacji pokongresowych, 

 w przygotowanie dokumentu strategii brali udział pracownicy instytucji kultury i animatorzy,  

 praca nad strategią opierała się na analizie ankiet wykonanych w instytucjach, analizie 

rekomendacji pokongresowych i tworzeniu celów strategicznych, 

  twórcy dokumentu dążyli do napisania strategii językiem łatwym i zrozumiałym dla odbiorcy. 

DYSKUSJA 
Po opisie obszarów interwencji i celów przez Panią Wiceprezydent, odbyła się dyskusja z udziałem 

Agaty Diduszko-Zyglewskiej i dyrektora Wydziału Kultury - Jakuba Wiewiórskiego. 

Pani Agata Diduszko-Zyglewska opisała doświadczenia warszawskie wymieniając trudności, jakie się 

pojawiły podczas prac nad analogicznym dokumentem w Warszawie. Mówiła o trudnościach  

we wprowadzaniu sztywnych założeo programowych i o problemach we współpracy z urzędnikami, 

 o dążeniu do wypracowania nowoczesnego narzędzia, o kolejnych etapach związanych  

z dokumentem: powołanie zespołu, napisanie dokumentu od nowa z udziałem szerokiego grona ludzi 

związanych z kulturą, konsultacje społeczne, rozciągnięcie procesu w czasie, rozpowszechnianie 

wiedzy o dokumencie, uchwalenie go, co nie oznaczało wdrażania jego założeo. 

Następnie Pani Agata Diduszko-Zyglewska opisała podział na tematy w dokumencie warszawskim: 

sfera zarządzania była podstawą, ponieważ przekłada się na zmianę sposobu zarządzania kulturą, 

wpływa na to jakie mają powstad ciała, jaki ma byd ich skład. Dokument warszawski proponował 

konkretne rozwiązania jak zmienid sposób zarządzania. W Warszawie podstawą było uspołecznienie 

działania, co jest dla miasta najważniejsze i należy mied nadzieję, że to znajdzie się i w Łodzi. System 

warszawski pozwalał na współpracę i dialog między mieszkaocami a władzami.  

Jakub Wiewiórski w swoim wystąpieniu przedstawił odpowiedzi na pytania dotyczącego tego, czym 

jest łódzki dokument? Jakie są jego mocne i słabe strony? Czy Wydział Kultury jest z niego 

zadowolony? Co można jeszcze zrobid by spełniał on wszystkie oczekiwania? Dyrektor nawiązał 

również do Regionalnego Kongresu Kultury i spostrzeżenia, że pracownicy instytucji  

i pozainstytucjonalnych krytykowali nawzajem swoje działania. Jego zdaniem podczas prac nad tym 

dokumentem wszyscy, zamiast krytyki powinni skupid się na konkretnych rozwiązaniach. Celem 

Wydziału Kultury jest wsparcie pracy nad tymi rozwiązaniami.  

Uwagi zgłoszone podczas dyskusji: 

1) Dokument opisuje to, co jest w Łodzi – instytucje, organizacje itd., czyli stan istniejący. 

Ważne jest to, aby zdefiniowad konkrety - nie to jaka Łódź jest, tylko to jaka ma byd.  

Na przykład kwestia konkursów – to, że w celach strategicznych są konkursy to nie jest 

nowośd - one już są, ale i tak nie wygrywają osoby najlepsze. To należałoby zmienid.  
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2) Łódź nie ma wydawnictwa wspieranego ze środków publicznych, co pozwoliłoby  

na znajdywanie talentów literackich. Jeśli dokument mówi o wsparciu twórców to trzeba 

powiedzied konkretnie jak to zostanie zrobione.  

3) Nie wszyscy mogli brad udział w pracy nad dokumentem, ankiety wysyłane przez miasto 

nie zawierały wszystkich kwestii, nie wszystkim były też udostępniane. 

4) Nie należy kwestionowad postulatu konkursów i kadencyjności. 

5) Większośd celów dotyczy instytucji, powinna byd szersza klamra terminologiczna  

(np. termin „operatorzy kultury”) ujmująca także organizacje pozarządowe. 

WARSZTATY – PRACA W GRUPACH 
W tej części konsultacji uczestnicy pracowali w dwóch grupach. 

I GRUPA 

1. częśd warsztatów 

Uczestnicy tej grupy poprosili przedstawicieli miasta o uzupełnienie przedstawionych materiałów  

o plan szczegółowych działao i celów nowej polityki kulturalnej. Uzgodniono również, że cele 

strategiczne i obszary interwencji będą przedmiotem prac podczas kolejnych spotkao 

konsultacyjnych. Zaproponowano więc, aby na warsztatach omówid WIZJĘ i MISJĘ leżącą u podstaw 

opracowywanej strategii. O stanowisko w tej sprawie zapytano obecnych na sali przedstawicieli 

Urzędu Miasta. 

STANOWISKO URZĘDU MIASTA: 

Wizja miała byd ogólna, ale przy tym zawierad elementy specyficzne dla Łodzi, odnoszące się tylko do 

tego miasta. Zdecydowano się więc na zapis o dziedzictwie nowoczesności, ponieważ odnosi się on 

do  przemian specyficznych dla Łodzi; specyfiką Łodzi jest to, że miasto jest nowoczesne;  

ta nowoczesnośd jest też przeszłością (chodzi o rewolucję przemysłową); uznano to za specyfikę 

Łodzi, bo jest ona unikatowym doświadczeniem. 

Propozycja uczestników: Zamiast dziedzictwa nowoczesności - dziedzictwo industrialne, które 

charakteryzowałoby nie tylko nowoczesności i przemysłowośd, ale też otwartośd i awangardowośd 

działao twórczych. 

Pracę rozpoczęto od określenia tożsamości Łodzi oraz jej mocnych i słabych stron: 

 dziedzictwo industrialne i awangardowe (zasoby kulturowe) 

 zasoby organizacyjne (infrastruktura dostępna ale niewykorzystana) 

 wykluczenie społeczne (nieuczestniczenie) 

 odpływ talentów (nie znajdują dla siebie miejsca) 
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Uwagi uczestników: 

Edukacja 

6) Punkt dotyczący edukacji kulturalnej powinien byd zawarty w strategii.  

Środki finansowe 

7) „Strategiczne wsparcie budżetowe” powinno byd zawarte jako punkt piąty strategii. 

8) Trzeba byd ostrożnym z zapisami o inwestycjach w obszarach priorytetowych, ponieważ  

to stawia pod znakiem zapytania te instytucje/podmioty, które nie mieszczą się na liście 

strategicznych. Jeżeli w strategii zapisujemy, że instytucje strategiczne są industrialne, 

awangardowe i filmowe, to co z resztą, która nie mieści się na tej liście? Wówczas nie 

otrzymają większego wsparcia budżetowego? 

Talenty - kwestie dotyczące 4. obszaru strategicznego 

9) Pytanie: Co oznacza termin „talenty”? Co znaczą młode talenty - młody jest zarówno 

sześcio- jak i trzydziestolatek. Kim więc jest młody utalentowany? Odpowiedź ze strony 

Urzędu Miasta: Młode talenty - 35 lat jest granicą, ale 35 plus. Ten wiek nie jest jednak 

wykluczający. Granica 35 lat określa sposób/granicę rozdysponowania 

środków/stypendiów. 

10) Zwrócono uwagę, aby położyd większy nacisk na edukację młodych. 

11) Pytanie: czy wsparciem zostaną objęci tylko artyści czy przedsiębiorcy kreatywni również? 

Kim jest artysta? Czy to musi byd człowiek z dyplomem? 

12) Definicja powinna byd bardziej opisowa, dzięki czemu będzie bardziej pojemna - może 

należałoby skasowad słowo talent i zastąpid twórcą? Jest to termin bardziej pojemny. 

2. częśd warsztatów 

W tej części warsztatów uczestnicy postanowili odnieśd założenia strategii polityki kulturalnej do 

dokumentu Dlaczego Łódź nie kreuje? podpisanym przez 250 osób z Łodzi. Ten dokument zawiera 

szereg postulatów, które mogą byd punktem wyjścia dla dalszej dyskusji. Podczas warsztatów 

uczestnicy odnosili się do kolejnych punktów dokumentu: 

OBYWATELE - włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji o łódzkiej kulturze 

13) powinno się zaplanowad mechanizm włączania obywateli w dialog (KDO - stała komórka 

konsultacyjna). 

14) Czy w takiej komórce jest miejsce dla radnych?  

DIAGNOZA I EWALUACJA - Wykonanie rzetelnej i kompleksowej diagnozy stanu łódzkiej kultury,  

w tym szczegółowej ewaluacji miejskich instytucji kultury 

15) Pytania: kto powinien wykonad taką diagnozę? Jakie metody oceny należy przyjąd? 
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16) Frekwencja powinna stad się jednym z elementów oceny. 

17) Ewaluacja powinna obejmowad dwa rodzaje instytucji: samofinansujące się  

i dofinansowane ze środków publicznych 

18) Polityka dotyczy obszarów wymagających pomocy (nie powinna dotyczyd tych, które same 

potrafią się utrzymad); nie wpisujemy do strategii działalności komercyjnej, ale tylko te, 

które wymagają pomocy; polityka kulturalna miasta powinna dotyczyd kultury 

niekomercyjnej i na tym powinniśmy się skupid. 

19) Przy tworzeniu regulaminów konkursu i mechanizmów ewaluacji nie możemy tworzyd 

zapisów, które będą sprzeczny z ustawą. 

DZIEDZICTWO NOWOCZESNOŚCI – dużo wątpliwości wzbudziły sposoby definiowania tego 

określenia. 

DOFINANSOWANIE BIBLIOTEK I DOMÓW KULTURY - przywrócenie domom kultury i bibliotekom 

funkcji lokalnych centrów kultury i dostosowanie ich do aktualnych wyzwao kulturowych.  

To oznaczałoby działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej (większa i lepsza) oraz na rzecz 

zwiększenia frekwencji. 

 OCENA PRZEZ PROFESJONALISTÓW ZEWNĘTRZNYCH (dotyczy postulatu „Położenia kresu 

marnowaniu zasobów instytucji kultury działających w strategicznych dla Łodzi obszarach kultury 

(takich jak film, sztuka współczesna i alternatywna lub zajmujących się historycznym dziedzictwem 

Łodzi) i spowodowanie, by łódzkie teatry i galerie stały się instytucjami kreującymi naprawdę ważne 

wydarzenia artystyczne”) 

20) Należy określid warunki brzegowe autonomiczności i misji instytucji kultury. 

21) W kwestiach spornych należy zasięgad opinii KDO. 

ANIMACJA I EDUKACJA - wdrożenie innowacyjnych i nowatorskich projektów animacyjnych  

i edukacyjnych będących odpowiedzią na trudną sytuację społeczno-demograficzną Miasta 

22) Należy przeprowadzid badania odbiorców kultury. 

23) Należy zadbad o edukację seniorów. 

24) W strategii powinna znaleźd się także dodatkowa częśd: diagnoza stanu wiedzy i niewiedzy 

OSOBOWOŚD PRAWNA – JAK ZDEFINIOWAD RÓWNOŚD? (postulat „Równego traktowania twórców 

 i organizatorów kultury, bez względu na formę prawną ich działalności”) 

25) System małych grantów, finansowanie operatorów kultury bez względu na osobowośd 

prawną. 

26) Należy wzmocnid OPERATORÓW z obszarów strategicznych (zapisad w strategii – 

operatorzy kultury, zamiast instytucje kultury czy ngo’sy); trzeba zdefiniowad pojęcie 

operatorów kultury.  
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27) Należy promowad powierzanie instytucji i ngo (osobom fizycznym). 

28) Należy wprowadzid statutowy obowiązek współpracy instytucji i NGO. 

29) Należy złożyd deklarację o równoprawnym traktowaniu różnych operatorów kultury. 

30) Zamiast o konkretnych podmiotach, które mają realizowad zadania, lepiej mówid o samych 

zadaniach, które należy zrealizowad. 

POSTULAT O EFEKTYWNOŚCI Wydziału Kultury UMŁ 

31) Należy ustalid sposoby oceny efektywności Wydziału Kultury UM Łodzi. 

32) Dominowad powinno holistyczne ujęcie rozwoju kultury (promocja, edukacja) – strategia 

rozwoju miasta.  

33) Wydziały kultury i promocji prezentują plany na KDS; tworzenie planów współpracy 

34) Strategia kultury powinna byd nadrzędna wobec strategii promocji miasta. 

ODPŁYW TALENTÓW – jak te talenty zatrzymad? 

35) Ważna kwestia pracowni dla artystów (kwestie lokalowe). 

36) Zbudowanie dodatkowych systemów mikrograntów oraz stypendiów.  

37) Należy zastanowid się nad sposobem upubliczniania talentów i systemem promocji 

talentów. 

38) Należy zastanowid się nad stworzeniem wydawnictwa łódzkiego (brak wydawnictw 

kulturalnych) jako jednego ze sposobów promocji; pismo TYGIEL jest zbyt niszowe. 

II GRUPA 

Grupa II. skupiła się na szczegółowym omówieniu Obszaru Interwencji I: „Dziedzictwo 

Nowoczesności”. W mniejszych grupach uczestnicy dyskutowali nad celami operacyjnymi strategii  

i następnie prezentowali swoje stanowiska w tej sprawie na forum. 

Cel strategiczny I Rozwijanie strategicznych obszarów kultury 

CELE OPERACYJNE 

1.1 a.) wyodrębnienie flagowych instytucji kultury: poprzez poprawę infrastruktury, określenie 

koncepcji działania, zwiększenie dotacji, restrukturyzację zatrudnienia. 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

39) Trzeba dookreślid, co to są „flagowe instytucje” - które konkretnie i dlaczego; Trzeba  

to zdefiniowad. Wyodrębnienie instytucji flagowych jest potrzebne, ponieważ to się odnosi 

do strategii rozwoju miasta, gdzie zostały określone priorytetowe obszary rozwoju co daje 

podstawę do wyznaczenia priorytetowych instytucji. Jedną z instytucji flagowych musi byd 
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instytucja filmowa, która zajęła by się konsolidacją wszystkich łódzkich działao na rzecz 

filmu i wszystkich zasobów filmowych, które należy zdigitalizowad i zająd się ich promocją. 

Przede wszystkim chodzi o konsolidację tych zasobów, pod flagą jednej instytucji, 

niezależnie od tego, która z instytucji to będzie.  

40) Czy na pewno istnieje potrzeba żeby wyodrębniad flagowe instytucje? Według niektórych 

podział na instytucje flagowe i inne jest nierealny i niesprawiedliwy, jest to dzielenie 

instytucji na gorsze i lepsze. Jeżeli jednak doszłoby do wcielenia w życie tego punktu 

podstawą musi byd jasne KRYTERIUM służące określeniu instytucji flagowych.  

41) Ważna jest konsolidacja odradzającego się w Łodzi przemysłu filmowego. Instytucją 

flagową jest tu Muzeum Kinematografii i wszystko powinno się opierad o nie.  

42) Strategia nie może na stałe określad instytucji flagowych. Musi byd system weryfikacji  

co jest, a co nie jest instytucją flagową i ta weryfikacja musi mied miejsce co pewien czas.  

43) Flagowe wydarzenia powinny byd realizowane w każdej instytucji kultury, każda instytucja 

musi realizowad to, co jest zapisane w polityce sektorowej (strategii kultury). Dlatego też 

wyodrębnienie flagowych instytucji kultury jest zbędne.  

44) Podział na flagowe instytucje kultury to pomysł nietrafiony, jeszcze bardziej zdołuje  

te instytucje, które w założeniu źle spełniają cele strategii i wprowadzi dodatkowe 

podziały.  

45) Niektóre instytucje są typowo lokalne, nastawione na działanie tylko na terenie miasta,  

nie na zewnątrz, inne mogą działad szerzej - te trzeba wspierad, staną się (one lub 

wydarzenia, które organizują) znakiem rozpoznawczym miasta – takie instytucje trzeba 

dotowad hojniej. Koniecznośd dokonania wyboru między rozdrobnieniem na małe i średnie 

instytucje, a wspieraniem kilku dużych, które wypromują miasto.  

46) Podział na instytucje flagowe przyczyni się do rozwarstwienia. Instytucje, które będą 

dobrze finansowane będą działad lepiej, gorzej dofinansowywane – będą funkcjonowad 

gorzej.  

b) przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora w instytucjach, w których dyrektorzy 

zatrudnieni są na czas nieokreślony. Kandydaci zobowiązani będą do przedstawienia strategii 

działania instytucji spójnej z Programem Rozwoju Kultury 2020+. 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

47) Jesteśmy przeciwnikami kadencyjności, ale jest ustawowo określona; nie jesteśmy 

zwolennikami krótkoterminowych kadencji (np. w Teatrze Nowym nie działają takie krótkie 

kadencje); zgoda tylko na długoterminowe prace i formę konkursową wyłaniania władz.  

48) Jest ustawa, które tego dotyczy. Organizator zawsze ma prawo ocenid szefa instytucji 

kultury.  



20 

 

49) Ustawa nie reguluje dyrektorów domów kultury (kadencyjności), ani bibliotek,  

a też powinni byd kadencyjni. 

c) wyodrębnienie Łódź Film Commission  ze struktur Wydziału Kultury jako osobnej instytucji 

filmowej. Wsparcie produkcji filmowej jako jednej z gałęzi przemysłów kreatywnych. 

Pytanie: jak formalnie będzie wyglądało oparcie kultury na kinematografii? 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

50) Nie ma potrzeby wyodrębnienia Łódź Film Commission, która będzie mied  

do rozdysponowania np. 600 tysięcy - to za mało, aby utrzymad władze takiej instytucji, 

budynek, ochronę i tak dalej. Gdyby na ten cel przeznaczyd 20 mln, miałoby to sens.  

W takiej sytuacji jest to niepotrzebne zwiększanie kosztów obsługi (nowa instytucja – 

opłaty).  

51) Film Commision ma wspierad rozwój pewnego typu przedsiębiorczości. Docelowo  

ma zarabiad pieniądze. Oddział Urzędu Miasta nie może tego robid. Istotne jest 

wyodrębnienie tego typu osobnej komórki. Oczywiście ważna jest tu trzymanie się działao 

merytorycznych, a nie biurokracja.   

52) Na pewno odrębna jednostka jest potrzebna. Pozostaje pytanie czy rozszerzad działalnośd 

Muzeum Kinematografii czy stworzyd nową organizację.  

53) ŁFC musi mied odrębne zadania, których nie może realizowad Urząd Miasta.  

d) konsolidacja zasobów filmowych w ramach Centrum Kultury Filmowej (nazwa robocza) 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

54) Należy wykorzystad istniejącą infrastrukturę - Muzeum Kinematografii, które powinno byd 

współfinansowane przez urząd marszałkowski i miasto. Wszystkie te zadania mieszczą się 

w statucie Muzeum Kinematografii, nie ma potrzeby tworzenia nowej instytucji.  

e) wzmacnianie działao reklamowych/kampanii promocyjnych miejskich instytucji kultury 

przeprowadzenie otwartych konkursów ofert w celu wyodrębnienia flagowych przedsięwzięd. 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

55) Trzeba tu uwzględnid wykluczone części miasta (np. Widzew). 

56) Istnieje potrzeba większego dialogu w wymiarze urząd – instytucja, wydział kultury 

powinien pośredniczyd w dialogu instytucji np. z biurem promocji.  

57) Brakuje także kooperacji między instytucjami, w związku z tym do punktu e) proponuje się 

dodad zapis o nawiązywaniu sieci współpracy między instytucjami i urzędem  

a instytucjami.  
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58) Promocja powinna byd skierowana również do mieszkaoców. W celach promocyjnych nie 

powinien byd wykorzystywany jedynie internet. Należy określid luki informacyjne i grupy 

docelowe promocji.  

59) Wydział Promocji powinien zostad przemodelowany.  

60) Brak świadomości niektórych instytucji o środkach i metodach promocji, jakimi mogą 

dysponowad. Co jest tego przyczyną? Prawdopodobnie brak dialogu.  

61) Brak portalu zbierającego wszelkie informacje o tym, co dzieje się w mieście. 

62) Taki portal jest. Od Regionalnego Kongresu Kultury istnieje portal stworzony dla regionu 

przez województwo. Czy istnieje koniecznośd tworzenia nowego?.  

63) Koniecznośd decentralizacji wydarzeo kulturalnych w mieście. Można odnieśd wrażenie,  

że wszystko dzieje się w centrum miasta (Piotrkowska, manufaktura). Trzeba rozwijad 

wydarzenia poza centrum.  

64) Powinny istnied słupy ogłoszeniowe na plakaty i ogłoszenia tylko dla instytucji, które nie 

będą zaklejane przez inne kluby itp. To by usprawniło selekcję informacji. 

 1.2 wspieranie przedsięwzięd z obszarów strategicznych 

Stanowiska, komentarze i uwagi: 

65) Brak definicji „flagowego przedsięwzięcia”. 

1.3 wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej z obszarów strategicznych 

Stanowiska, komentarze i uwagi do całości: 

66) Powinno się intensywniej szukad sponsorów dla operatorów kultury. 

67) Strategia musi byd elastyczna. Trzeba móc wpisad w nią pewne rzeczy, aktualizowad. 

Musimy myśled o otoczeniu, o tym, że zmieniają się odbiorcy, zmieniają się instytucje  

w innych miastach. Młodzi ludzie wyjeżdżają, do 2030 znacząco zmieni się demografia 

miasta.  

68) W Łodzi jest duży problem z młodzieżą odpływającą z miasta - czy ma na to wpływ kultura 

czy ekonomia? Te dwie dziedziny nie są do kooca odrębne.  

69) Rażą dysproporcje całego dokumentu. Wszystkich instytucji kultury dotyczy tylko punkt a), 

natomiast reszta punktów tylko instytucji kultury. Brak mowy o instytucjach artystycznych. 

(po tej wypowiedzi uczestnicy poinformowali, że instytucje kultury to określenie 

ustawowe.)  

70) Niedopuszczalne jest używanie terminu operator kultury w ustawowej terminologii. 

Prawnie nie ma takiego pojęcia, ustawowo mówi się tylko o instytucjach kultury. W takim 

dokumencie nie może byd chaos terminologiczny, to dotyczy określonych ustaw, które 

muszą byd budowane w oparciu o konkretne przepisy. 
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Podsumowanie spotkanie konsultacyjnego  

z 19.06.2012 r 

Wstęp 
MIEJSCE: Śródmiejskie Forum Kultury ( ul. Roosevelta 17) 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 50 osób 

Spotkanie prowadzone było przez zespół „DNA Miasta” Fundacji Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego: Artura Celioskiego oraz Aleksandrę Niżyoską.  

Celem spotkania była praca nad modyfikacjami założeo Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 

2020+ 

Spotkanie miało formę pracy warsztatowej. Uczestnicy pracowali w małych, kilkuosobowych grupach. 

Efekty wypracowane przez grupy były prezentowane przed wszystkimi uczestnikami.   

Uczestnikami konsultacji były przede wszystkim osoby reprezentujące łódzkie środowisko kulturalne 

– przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz indywidualni twórcy  

i animatorzy. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.  

Podczas spotkania zgłoszonych zostało 38 uwag, komentarzy i opinii. Udało się zopiniowowad 

wszystkie cztery obszary strategiczne zaproponowane przez Politykę Rozwoju Kultury dla Miasta 

Łodzi 2020+ 

Spotkanie rozpoczęła  Pani Wiceprezydent Agnieszka Nowak wyjaśniając cele strategiczne Polityki 

rozwój kultury miasta do 2020 r. 

Warsztaty 
Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie pracowad nad czterema obszarami interwencji, zgłaszad  

do nich uwagi, wskazywad na niejasności i proponowad zmiany istniejących zapisów.  

W pierwszej części spotkania, po prezentacji Wiceprezydent Nowak, padły pytania: 

1) Co autorzy dokumentu mieli na myśli tworząc hasło „Dziedzictwo nowoczesności”? 

2) W obszarze interwencji „Dziedzictwo nowoczesności” zostało wyjaśnione jak to hasło 

jest rozumiane - są to 3 aspekty historyczne miasta. Jest to klarownie wyjaśnione. 

Tymczasem w dalszej części dokumentu porzuca się dwa z tych aspektów i mówi tylko 

o części dziedzictwa, czyli o łódzkiej awangardzie filmowej. Dlaczego porzucone są dwa 

pozostałe aspekty tego obszaru? Co się z nimi dzieje?  

3) Wyodrębnienie flagowych przedsięwzięd i instytucji kultury – co to oznacza? Nie jest  

to pojęcie słownikowe, ale życzeniowe.  
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Uczestnicy zostali poproszeni, aby te i inne wątpliwości opisad w formularzach. Fakt, że dany zapis 

jest dla kogoś niejasny lub niewystarczający będzie sygnałem dla miasta, aby takie sformułowanie 

uściślid.  

Obszar interwencji I „Dziedzictwo nowoczesności” 

Uczestnicy pracowali nad każdym obszarem interwencji w małych grupach i następnie dzielili się 

swoimi propozycjami zmian lub wątpliwościami na forum. Zgłoszono następujące uwagi: 

 

4) Przedstawienie strategii na 4 obszarach interwencji jest to zbyt ogólne. Dziedzictwo 

nowoczesności nie powinno byd obszarem, ale powinno byd elementem wizji.  

5) Postulat przeformułowania dokumentu, tak aby dziedzictwo nowoczesności nie było 

osobnym obszarem a elementem wizji.  

6) Błędne jest zarysowanie tego obszaru interwencji i jego celów. Odwołanie się do 

kultury filmowej zapowiada jednokierunkowy trop. Najpierw powinien byd zarysowany 

obszar strategiczny, potem powinno się nakreślid instytucje i oddzielnie zjawiska. 

Rzeczy techniczne i organizacyjne to sprawy odrębne i powinny byd rozstrzygnięte 

później. Takim ogólnym obszarem jest awangarda, sztuka współczesna. Piszemy wizję 

kultury, więc piszmy najpierw o sztuce, potem o konkretnych instytucjach.  

W dokumencie powinny byd trzy obszary, reszta jest techniczna i marginalna.  

7) Postulat przeformułowanie dokumentu, tak aby zawierał 3 obszary zamiast 4.  

8) Trzeba poszerzyd ten obszar także o zapis dotyczący wielowyznaniowości Łodzi. Z tego 

wynikają różne postawy kulturowe, etosy pracy itp. Nie jest to uwzględnione  

w strategii. 

9) Powinno się dodad zapis o wielowyznaniowości Łodzi.  

10) Materiały, na podstawie których zrobiono ankiety są obarczone błędem. Nie zadano 

 w nich pytao istotnych dla instytucji, np. nie pytano o zbiory (tak istotne  

dla muzealnictwa).  

11) Brakuje tabelki na temat wydatków na kulturę na jednego mieszkaoca – nie  

ma żadnych dokumentów związanych z tym na przyszłośd. Odpowiedź: Jest na to  

za wcześnie na to. Skupiamy się na razie na obszarach strategicznych, a nie  

na finansowych konkretach. 

12) Populacja w Łodzi się starzeję, ten obszar strategii zaś skupia się głównie na sztuce 

awangardowej, która przyciągnie młodych odbiorców. Czy takie podejście nie usunie 

dotychczasowych odbiorców z łódzkiej oferty kulturalnej? Czy skupiając się  

na awangardzie nie stworzymy obszarów, w których marginalnie będą istnied starsi? 

Czy nie stworzymy sztuki nie wiadomo dla kogo?  
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13) Postulat rozdzielenie obszarów na różne targety. Dzięki temu zostanie uwzględnione, 

 że każdy z tych obszarów może budzid zainteresowanie każdego mieszkaoca, a Łódź 

jest różnorodna. Należałoby osobno rozpisad każdy obszar, np. na seniorów i młodych. 

14) Ważne dla dokumentu pytanie: Czy my chcemy posłużyd się kulturą jako wizytówką 

miasta, czy ma byd ona dla ludzi – mieszkaoców Łodzi? Obszary strategiczne należy 

wypełniad treścią. Nie trzeba się decydowad na to, że miasto raz na zawsze będzie 

filmowym, bo wena twórców z danej dziedziny może minąd. Zamiast dyskutowad  

na ten temat, należy się zająd metodologią obszarów. 

 

Obszar interwencji II: Zarządzanie. 

 

Zgłoszono następujące uwagi: 

 

15) Nigdzie nie pada słowo merytoryczne, w żadnym z  obszarów. Tego typu zaś 

merytoryczna ocena jest konieczna. Kryteria ewaluacji wydarzeo to są ekonomicznośd 

przedsięwzięcia i ilośd osób, która się na nim zjawi, a w dokumencie nie ma mowy  

o żadnego rodzaju merytorycznej ewaluacji.  Powinno się wprowadzid do dokumentu 

zapis o merytorycznej ewaluacji przedsięwzięd. 

16) Instytucja lub organizacja, która popada w zadłużenie pozostaje sama sobie i nie 

dostaje wsparcia. Powinno się wprowadzid system bieżącego wsparcie dla organizacji, 

nawet tych zadłużonych.Odpowiedź: Każda działalnośd w sferze finansów publicznych 

musi podlegad szczegółowej kontroli wydatków i wszystkich podmiotów, które mają 

dostad pieniądze. 

17) W tym obszarze ujawnia się antagonizm między organizacjami pozarządowymi  

i instytucjami kultury. Mało jest platform współpracy NGOsów i instytucji. Mówi się, – 

niesłusznie - że NGO zabierają pieniądze instytucjom. Trzeba na tym polu nawiązad 

współpracę. Współpraca między organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury 

powinna byd jednym z celów operacyjnych w tym obszarze. Odpowiedź: Brak zgody na 

taki zapis. Istnieją liczne przykłady bardzo dobrej współpracy organizacji z instytucjami. 

18) Punkt Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu w instytucjach kultury – czy ten 

zapis oznacza, że takiego typu monitoringu obecnie nie ma? Odpowiedź Departamentu 

Kultury: Istnieje taki monitoring oddolny. Zapis ma na celu ujednolicenie i usprawnienie 

systemu monitoringu tworząc narzędzie do monitorowania odgórnie. 

19) Proponowane jest dodanie do punktu 2.1.a: Wdrożenie dotacji celowych na projekty 

merytoryczne, na projekty szczególnie istotne dla miasta Łodzi. 

Obszar interwencji III: Uczestnictwo 

Zgłoszono następujące uwagi: 
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20) W punkcie 3.1.b kładzie się nacisk na różne dziedziny, a dlaczego pomija się  

np. plastykę i inne przedmioty? Propnowane jest rozszerzenie tego zapisu o edukację 

kulturalną opartą na różnych dziedzinach kultury i sztuki.  

21) Czy były przeprowadzone badania dotyczące potrzeb różnych grup wiekowych 

mieszkaoców? Odpowiedź: Wydział analiz takich badao nie zrobił i nie zlecał. 

Departament Kultury planuje przeznaczyd środki na zrobienie takich badao.  

22) Postulat, aby domy kultury były otwarte na działalnośd mieszkaoców.  

23) Ważna jest ewaluacja przeprowadzanej edukacji kulturalnej. Edukacja kulturalna jest 

początkiem przyciągania ludzi do kultury i dlatego należy szczególną wagę przykładad 

do jej jakości. Proponowane jest wprowadzenie monitoringu edukacji kulturalnej. 

24) Dotychczasowe hasło punktu 3.1.b jest zbytnio zawężające. Proponowane jest 

usunięcie  słowa domy kultury i biblioteki, a wstawid instytucje kultury i NGOsy.  

25) Hasło punktu 3.1.c nie uwzględnia cyfryzacji i nowych mediów. Należy zmienid punkt 

3.1.c na: Zwiększenie atrakcyjności instytucji miejskich poprzez unowocześnienie 

infrastruktury.  

26) Rozszerzyd ofertę zajęd nieodpłatnych nie tylko dla młodych i maluchów, ale także dla 

seniorów, gdyż jest takie ogromne zapotrzebowanie. Dotacje celowe na edukację 

kulturalną dzieci i młodzieży dałyby możliwośd tego typu nieodpłatnych zajęd. 

27) Operator kultury – dyskusja na temat tego pojęcia. Ostatecznie większośd uczestników 

była przeciwna wprowadzeniu go do dokumentu.  

28) Odbiorcą kultury jest mieszkaniec miasta Łodzi. Jednak Łódź to także osiedla 

peryferyjne.  Należy w dokumencie uwzględnid animację kulturalną mieszkaoców 

osiedli peryferyjnych. 

Obszar interwencji IV:  Talenty 

Zgłoszono następujące uwagi: 

29) Do której grupy, 4.1 czy 4.2, można wpisad seniora, który odkryje w sobie jakiś talent 

i chce się realizowad. Czy taka osoba może starad się o jakiś staż, szansę? Należy 

stworzyd zapis w jednym z tych punktów uwzględniający seniorów. 

30) Język dokumentu jest nieprzyjazny. Powtarza się słowo wdrażanie.  

31) W punkcie 4.1.e. Powinno byd dla działao kulturalnych zamiast dla przedsięwzięd 

kulturalnych. 

32) Trzeba więcej pracowni, bo kadra jest stara i stała; a młodzi nie mają szansy  

na uzyskanie miejsca do pracy. Nie ma możliwości rotacji, więc potrzeba po prostu 

więcej takich miejsc. 
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33) Pieniądze przeznaczane na stypendia mogą byd nie wielkie - nie to ludzi przyciąga. 

Polityka mieszkaniowa też nie sprzyja temu, aby ludzie chcieli przyjeżdżad do Łodzi  

w celach kulturalnych. 

34) Staże dla ludzi powinny byd otwarte na studentów np. pedagogiki i kierunków 

niekoniecznie artystycznych. 

35) Miasto posiada duży zasób komunalny, więc teraz jest dobry moment, by upomnied się 

o miejsce na pracownie, świetlice czy mieszkanie. 

36) Powinno się wprowadzid do dokumentu zapis dotyczący pracowni, miejsc na pracę 

twórczą.  

37) Co robid ze studentami po wspomnianych stażach? Rynek pracy nie sprzyja młodym 

ludziom. Staże nie są wystarczające. Dokument powinien uwzględniad nie tylko staże 

dla studentów, ale i program, który będzie im pomagał po takim stażu. 

38) Punkt 4.1 - Powtarza się pojęcie młodzi twórcy kultury, tj. dotyczy to muzyków, 

plastyków itp. Ale czy także wszelkich animatorów kultury? Należy rozszerzyd cel 

operacyjny 4.1 na młodych twórców i animatorów kultury. 
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Podsumowanie spotkanie konsultacyjnego  

z 21.06.2012 r 

Wstęp 
MIEJSCE: Teatr Lalek ARLEKIN (ul.1 Maja 2) 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 35 osób 

Spotkanie prowadzone było przez zespół „DNA Miasta” Fundacji Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego: Artura Celioskiego oraz Magdalenę Malioską.  

Pierwotnym celem spotkania miała byd dyskusja o współpracy miejskich instytucji kultury  

z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. Z uwagi na nieliczną reprezentację 

osób z organizacji pozarządowych na początku spotkania oraz przeważającą liczbę osób 

reprezentujących instytucje kultury, prowadzący, wspólnie z uczestnikami zdecydowali o pracy nad 

wizją i strategią Polityki rozwój kultury miasta do 2020 r. 

Spotkanie miało formę moderowanej dyskusji.  

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.  

Podczas spotkania zgłoszonych zostało 53 uwagi, komentarzi i opinie. Najważniejszym efektem 

spotkania było uzgodnienie nowego brzmienia wizji i misji dokumentu: 

WIZJA: Łódź – miasto różnorodnej kultury i aktywnych mieszkaoców. 

MISJA: Prowadzid politykę kulturalną angażującą jak największą częśd 

społeczności Łodzi i dającą szansę na rozwoju kreatywności jej mieszkaoców; 

Politykę kulturalną wzmacniającą ponadlokalną pozycję kulturalną miasta. 
 

Przebieg spotkania 
Spotkanie rozpoczęła  Pani Wiceprezydent Agnieszka Nowak wyjaśniając cele strategiczne Polityki 

rozwój kultury miasta do 2020 r. 

Proponowane zapisy wizji i misji: 
 

WIZJA: Łódź – miast otwartej i aktywnej kultury 

 

MISJA: Prowadzid politykę kulturalną dającą szansę rozwoju kreatywności 

mieszkaoców i wzmacniającą ponadlokalną pozycję kulturalną miasta 
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Spotkanie rozpoczęła Pani Wiceprezydent Agnieszka Nowak wprowadzając uczestników w tematyką 

omawianego dokumentu i opisując proces jego powstania. Nawiązała do współpracy między miastem 

a organizacjami pozarządowymi, która odbywa się przede wszystkim poprzez konkursy dotacyjne. 

Wiele jednak wniosków odpada ze względów formalnych. Szalenie istotne jest, żeby organizacje 

nauczyły się wypełniad te wnioski. Z myślą o tych formalnych trudnościach regulaminy konkursów  

są ujednolicane – już niedługo będzie obowiązywał jeden, niezmienny wzór wniosku, co ułatwi jego 

wypełnianie. Organizacje pozarządowe mają możliwośd utworzenia Komisji Dialogu Społecznego, 

jednak przy wydziale kultury niestety do dziś taka komisja nie powstała. Dla miasta jest bardzo ważne 

by powstał nowy standard współpracy z ngo.  

 

W pierwszej części warsztatów uczestnicy wypowiadali się na temat ogólnego kształtu wizji i misji  

wyróżniając aspekty, które powinny się w nich znaleźd. Pojawiły się następującego kwestie: 

 

OTWARTOŚĆ I KREATYWNOŚĆ 
 

1) Wizja próbuje połączyd skrajności: otwartośd i obszar kreacji. W Łodzi obserwujemy 

bardzo małą inkluzywnośd w obszarze kultury. Bardzo mało osób korzysta z kultury, 

ważne więc żeby istniejące bariery stawały się z czasem drogami dla osób, które 

jeszcze z kultury nie korzystają. Kreatywnośd zaś jest dla wyjątkowych, których trzeba 

wspierad. Są to pojedyncze jednostki, które chcemy wspierad i promowad co bardzo 

trudno połączyd z szerokim włączaniem osób, które nie korzystają z oferty kulturalnej 

miasta.  

2) Czy zapis dotyczący otwartości oznacza włączenie szerokich mas do kultury?  

Jak szerokie masy mogłyby uczestniczyd w kulturze? Jak miałoby to byd realizowane  

w rzeczywistości? Czy jest w tym intencja odejścia od oferty instytucji kultury? 

3) Mówiąc o otwartości nie mówimy o frekwencji. Ważny jest rażący brak kompetencji, 

które odbierają możliwośd uczestniczenia w kulturze. Brakuje tkanki łącznej między 

ofertą kulturalną, a ludźmi. Ludzie sami z siebie nigdzie nie pójdą. Nie szukają oferty, 

ale jeśli się z czymś zetkną na ulicy to byd może będą szukad kontynuacji. Ludzie sami 

nie wejdą do instytucji. Instytucje muszą wyjśd na ulicę, by ludzie mogli poznad grafikę, 

malarstwo, teatr i później mogli się w to wciągnąd. W rozmowach o kulturze w Łodzi 

uderza mnie mit akademickiego miasta – de facto  studenci na weekend wyjeżdżają do 

domów. Nawet ci którzy tu mieszkają nie uczestniczą w ofercie kulturalnej miasta.  

4) Zgadzamy się więc, że chodzi o wypracowanie systemu sterowanego przez 

zawodowców, dzięki któremu ludzie stopniowo zaczną uczestniczyd w ofercie 

kulturalnej. 

 

 CHARAKTER TWORZONEJ WIZJI 

5) Tworząc wizję należy się zastanowid czy będziemy tworzyd wizje i misję, by napisad 

mądrą książkę na ten temat, czy będziemy rozważad na jakiej podstawie możemy 
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budowad nasze marzenia i co za tym idzie – misję i wizję strategii. Na czym będziemy 

się skupiad  - na marzeniu czy praktycznej realizacji tego co wypracujemy? 

 

MAŁE UCZESTNICTWO STUDENTÓW I MŁODZIEŻY W KULTURZE 
 

6) Są teatry, które mają pełne sale, jednak wśród widzów nie ma studentów. Byd może 

problem tkwi w braku zainteresowania ze strony kadry akademickiej, która powinna 

dawad studentom przykład. 

7) Trzeba aktywizowad studentów, ale i młodzież młodszą.  

 

EDUKACJA KULTURALNA 
 

8) Edukacja kulturalna musi się zaczynad bardzo wcześnie. Dzieci bardzo często stykają się 

od małego z kulturą, np. teatrem dla dzieci, jednak ich kontakt z kulturą kooczy się, gdy 

dzieci zaczynają stanowid same o sobie. Gdy rodzice nie wskazują im drogi, młodzież, 

która w tym momencie nie wie jeszcze co ich interesuje i w którą stronę chce iśd, traci 

kontakt z kulturą. Trzeba w tym momencie wyciągad dzieci z ich środowiska  

i pokazywad im coś nowego. To jest nowy model edukacji mogący istnied obok 

instytucji, które mają stałą ofertę.  

9) Problemem Łodzi jest klasa średnia. Ważne jest wykształcenie ludzi z tej klasy, które 

spowoduje przekazanie wzorców niżej – do dzieci i młodzieży.  

10) W wizji i misji brakuje ważnego partnera – wydziału edukacji. Bez niego nie można się 

obyd. Organizujemy edukację, ale nauczyciele są na zewnątrz tych wydarzeo.  

11) Należy stworzyd MIEJSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ, który wprowadziłby 

pilotażowy program edukacji kulturalnej dla łódzkich szkół. Dzieci są przyprowadzane 

przez dorosłych, studenci stymulowani przez profesorów. Brakuje organu, który razem 

z instytucjami prowadziłby międzyresortowy program edukacji kulturalnej. Dzieci 

wykluczone są wyłapywane przez różne instytucje, ale powinien byd program poza 

resortami, poza instytucjami razem z kuratorium. Kultura może byd tu zapalnikiem.  

12) Ważne jest stawianie potrzeb i kreatywności dzieci na pierwszym planie. Wyłączenie 

nauczycieli z edukacji kulturalnej dzieci należy przełamywad, nawet jeśli idzie  

to powoli. Aby coś naprawdę zmienid trzeba stanąd po stronie dzieci, spojrzed z ich 

punktu widzenia. Ważne są narzędzia, które trafią do konkretnych osób (np. 

indywidualne, imienne zaproszenie od muzeum dla studentów historii sztuki). Trzeba 

się postawid w sytuacji tych dzieci i młodzieży.  

13) Trzeba zapomnied o edukacji ex katedra. Do dzieci i młodzieży trzeba trafiad za pomocą 

nowych form, które stawiają na komunikacje. To dziecko, uczestnik jest podmiotem, 
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my tylko pomocą. Musimy narzucid standardy pracy, mechanizmy, które pomogą 

dzieciom zejśd ze złej drogi.  

14) Klasa średnia jest dawno stracona. Jest to stracone pokolenie, nie warto więc docierad 

do rodziców. To dzieci wymuszają uczestnictwo na rodzicach. Dlatego celujmy w same 

dzieci, ponieważ to w dzieciach i młodzieży jest impuls.  

15) Inne zdanie na temat klasy średniej: są to ważni widzowie, którzy są przywiązani  

do tradycyjnych wartości kulturalnych, nie chcą nowych przestrzeni, eksperymentów. 

Ważne, by ich nie zniechęcid i dopiero później proponowad coś nowego. 

16) Nie chodzi o edukację, która zwiększy frekwencje w teatrze. Chodzi o edukacje, która 

pokaże ludziom coś więcej niż ich własny zaułek czy ulica. To powinna byd droga dla 

instytucji. Chodzi o to by ludzie, którzy i tak nie pójdą do teatru mogli podnieśd się  

w swoim człowieczeostwie.  

 

W drugiej części warsztatów uczestnicy skupiali się na konkretnych zapisach i ich zmianach wizji  

i misji.  

Misja: Prowadzid politykę kulturalną dającą szansę rozwoju kreatywności 

mieszkaoców i wzmacniającą ponadlokalną pozycję kulturalną miasta 
 

KREATYWNOŚĆ 

 

17) Czy kreatywnośd to jest wyjątkowośd? Czy kreatywnośd to jest oddolny ruch, który 

włączy uczestników? Jak rozumiana jest kreatywnośd, o której mowa w misji? 

18) Kreatywnośd jako szersze pojęcie, w którym mieści się edukacja kulturalna, nauka  

u podstaw, wychowywanie do kultury. Nie tylko kreatywnośd twórcza, wspieranie 

najlepszych. Nie kreatywnośd przedsiębiorcza.  

19) Nie zgadzam się. Kreatywnośd to tworzenie czegoś nowego. Chodzi o zaktywizowanie 

ludzi, którzy nie uczestniczą w kulturze.  

20) W Łodzi brak klasy średniej. Mamy z jednej strony potomków robotników i z drugiej 

strony wysoką kulturą, awangardę, prestiżowe szkoły artystyczne. Dlatego ważne,  

by wizja miała dwa cele. Chronienie naszego dorobku, ale i trafianie do tych ludzi.  

21) Łódź nie wyrastała na dorobku kulturowym, to dawało jej wolnośd tworzenia. Jest to 

pewna specyfika Łodzi. Z drugiej strony ta specyfika, ten dorobek nie trafia do 

zwykłych mieszkaoców Łodzi.  

22) Stanowisko Urzędu Miasta: My rozumieliśmy kreatywnośd jako nowe ścieżki, łamanie 

barier, przecieranie zupełnie nowych ścieżek. 
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Według uczestników kwestia edukacji kulturalnej, która została omówiona w I. Części warsztatów 

powinna znaleźd się w misji.  

 

Propozycja nowego zapisu: Zdecydowano, aby zmienid pierwszą częśd misji na: politykę kulturalną 

angażującą jak najszerszą częśd społeczeostwa, to znaczy wszystkie grupy wiekowe, warstwy 

społeczne, środowiska. 

 

Zdecydowano, że zapis mówiący o mieszkaocach Łodzi wyklucza ważną grupę docelową, jaką są 

przyjezdni (np. studenci). Dlatego zdecydowano by to sformułowanie zamienid na społecznośd Łodzi.  

 

DZIEDZICTWO NOWOCZESNOŚCI 
 

Uczestnicy rozważali dodanie zapisu na temat specyfiki tradycji Łodzi do misji. Zastanawiano się czy 

osobny obszar interwencji jest na to dobrym miejscem.  

 

23) Kontrowersje wzbudza oksymoron jakim jest dziedzictwo nowoczesności. Jest to  

złe sformułowanie. 

24) Każde inne sformułowanie zawęża bardzo rozumienie tego co chcemy przekazad. 

Nowoczesnośd zaczyna się w połowie XIX wieku, czyli wtedy kiedy zaczęła się rozwijad 

Łódź. A więc takie sformułowanie mówi o jej najważniejszym okresie.  

25) Propozycja określenie tego słowami: dziedzictwo kulturowe. 

26) Nowoczesnośd powinniśmy utożsamid nie z misją, a z wizją, ponieważ ma pokazad 

dokąd chcemy dążyd.  

27) Z misji można usunąd słowo kreatywnośd, dzięki czemu nacisk zostanie położony  

na szanse rozwoju. Natomiast zatracony będzie indywidualizm, wyjątkowośd, 

kreatywnośd.  

 

Propozycja nowego zapisu:  

Prowadzid politykę kulturalną angażującą jak największą częśd społeczności 

Łodzi i dającą szansę na rozwoju kreatywności jej mieszkaoców; Politykę 

kulturalną wzmacniającą ponadlokalną pozycję kulturalną miasta. 
 

28) Byd może zapis dotyczący ponadlokalności nie jest konieczny. To, co jest dobre i tak się 

sprzeda poza Łodzią. Ważne jest, żeby dzieciom i młodzieży dad narzędzia, 

kompetencje do poruszania się w kulturze. Chcemy by Łódź dawała takie kompetencje 

dzieciom, młodzieży, a później twórcom i artystom. Zapiszmy w misji dawanie narzędzi. 

Jeśli narzędzia będą dobre to dalsza częśd zdania (o ponadlokalności) nie ma znaczenia. 
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Byd może zamiast „szansę” rozwoju kreatywności należy napisad „narzędzia”  

do kreatywności.  

29) Słowo szansa jest bardzo pojemne. Zawiera w sobie to, co zostało mówione, a tego 

typu zapis powinien byd ogólny. 

 

Uczestnicy postanowili, że tak wyżej sformułowana misja powinna zostad w tym kształcie.  

 

WIZJA: Łódź – miast otwartej i aktywnej kultury 
 

Dyskusja na zdefiniowaniem słowa: OTWARTA 

 

30) Miasto otwartej kultury – jest to bardzo wieloznaczne sformułowanie. Takie 

sformułowanie grozi niezrozumieniem przez mieszkaocom. Trzeba by to 

doprecyzowad. Co autorzy mieli na myśli?  

31) Stanowisko Urzędu Miasta: Mieliśmy na myśli otwartośd na wszystkie formy i przejawy 

kultury, również te nieformalne, pozainstytucjonalne. Dotychczas takie formy nie były 

zauważane przez urząd, przez decydentów. To należy zmienid.  

32) Taki zapis więc wyklucza instytucje, na rzecz tego co jeszcze nie ma struktury  

i narzędzi. Nawet jeśli założenia są dobre to takie sformułowanie jest złe.  

33) Intencja była jasna. Chodzi o to, by poszerzyd rozumienie kultury. Ma się liczyd nie tylko 

kultura wysoka, a również coś szerszego, coś pośredniego pomiędzy kulturą w sensie 

antropologicznym, a kulturą wysoką. Dotychczas miejsca typu klubokawiarni nie były 

miejscami kultury w rozumieniu urzędowym. Chodzi o to by zauważyd też takie 

zjawiska i jakoś to zapisad.  

34) Wszyscy rozumieją sens, który stoi za tym hasłem i się z nim zgadzają, ale samo 

sformułowanie wyrzuca to, co jest w kulturze teraz ważne, wyrzuca instytucje kultury 

poza nawias.  

35) Inne propozycje zamiast słowa otwarta: różnorodnych form kultury, otwartej na różne 

formy kultury, dostępnej kultury, nowoczesnej kultury. 

 

Dyskusja na zdefiniowaniem słowa: AKTYWNA 

 

36) W tym haśle chodzi o poszukiwanie innej formy komunikacji z odbiorcą. Chodzi  

o dążenie, by aktywnośd była największa u odbiorców. Chodzi o robienie kultury.  

37) Byd może chodzi nam o Łódź takich a takich mieszkaoców. 

38) Czy nowoczesnośd, o której była mowa nie powinna znaleźd się w wizji? Bo to jest 

specyfika Łodzi, to wskazuje na określoną tradycję miasta.  
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39) Co chcemy nazwad w tej wizji? Łódź mieszkaoców którzy, poruszaliby się po przestrzeni 

od instytucji do oddolnych ruchów kultury. Przede wszystkim liczyd się ma aktywne 

uczestnictwo mieszkaoców. Spróbujmy to sformułowad. 

 

Propozycja nowego zapisu:  

Łódź – miasto różnorodnej kultury i aktywnych mieszkaoców.  
 

Propozycje dotyczące szerszego zdefiniowania wizji: 

40) Jesteśmy innym miastem niż wszystkie (atut!). 

41) Miasto anarchii, miasto różnorodności.  

42) Przeszłośd Łodzi, która jest wciąż obecna. Robotniczy proletariat, różne kultury. W wizji 

musimy sięgnąd do unikalnej historii Łodzi.  

43) Miejsce dla awangardy, szaleoców. 

44) Miasto nowoczesności, fuzji sztuki i życia, sztuki codziennego użytku. 

45) Urbanizacja 

46) Przemysł 

47) Częśd osób przekonuje dziedzictwo nowoczesności jako hasło wyrażające potencjał, 

który został stracony i o którym koniecznie trzeba pamiętad, który decyduje o specyfice 

miasta. 

48) Indywidualiści, wolnośd 

49) żywioły 

 

Ostatecznie uczestnicy spotkania zgodzili się na zapis: Łódź – miasto różnorodnej kultury  

i aktywnych mieszkaoców.  
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ZESTAWIENIE PROPOZYCJI UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH PODCZAS PROCESU 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZAŁOŻEŃ 

„POLITYKI ROZOWJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI” 
 

 

lp Obszar Proponowane zmiany Uwagi do zmiany (pisownia oryginalna) Kto zgłosił Czy 

uwzględniono 

Uzasadnienie 

1 WIZJA   Wydaje mi się zbyt ogólna, nie wskazująca w 

żaden sposób na to, o czym mowa w strategii. 

Nie wskazuje na owo "dziedzictwo 

nowoczesności", do którego, jak rozumiem, 

chcemy nawiązywać w budowaniu wizerunku 

łódzkiej kultury i czym łódzka kultura ma się 

wyróżniać na tle polityki kulturalnej innych 

miast. To sformułowanie nie wskazuje również o 

czyją (odbiorców czy twórców) i jak rozumianą 

otwartość i aktywność chodzi? Wizja zamknięta 

w takiej formule nie mówi również nic o Łodzi i 

tym jaka ma być łódzka kultura. 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W związku z niejednoznacznym 

sformułowaniem dotyczącym wizji 

Miasta, zgłoszone w ramach 

konsultacji społecznych uwagi 

zostaną  uwzględnione podczas prac 

nad  Polityką Rozwoju Kultury 

2020+ dla Miasta Łodzi. 

 

2 WIZJA   Jeśli to oficjalna nazwa, to czegoś tu za dużo - 

preferowałbym "otwarta" zamiast "aktywnej" 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

3 WIZJA   W trakcie dyskusji zakwestionowano użycie 

określeń "otwarta kultura" i "aktywna kultura" 

jako dziwacznych i niejasnych. Prosimy o zapis 

zgodny z ustaleniami dyskutantów. 

 

 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 



 35 

4 WIZJA propozycja zamienna: Łódź 

- miasto kultury żywej  

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

5 

 

WIZJA 

   

Jest nazbyt enigmatyczna. Może dotyczyć 

praktycznie każdego miasta. W wizji powinno się 

zawrzeć istotę miasta Łodzi, jaką jest jego 

nowoczesna formuła. Zaproponowane hasło 

"dziedzictwa nowoczesności" uważam za trafne i 

powinno się ono znaleźć w wizji.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

6 WIZJA   Z powodu małej kompetencji językowej 

odbiorców trzeba doprecyzować, czym jest 

"Dziedzictwo nowoczesności", jakie obszary 

zawiera nowoczesność. Oprócz tradycji 

postindustrialnych, kina i awangardy, należałoby 

dodać zagadnienie wielokulturowości, problem 

migracji, nowoczesna struktura urbanistyczna 

miasta, tradycje teatralne (obok Strzemińskiego 

wyróżnić postaci Dejmka, Schillera czy Jaracza), 

warto wziąć pod uwagę, że to w Łodzi we 

wczesnym okresie powojennym kwitło życie 

teatralne. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

7 WIZJA   Według mnie należy wziąć pod uwagę strategie 

Łodzi, które powstawały do tej pory, zwłaszcza 

te, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat. Praca 

ludzi, którzy do tej pory próbowali zaplanować 

kształt łódzkiej kultury nie powinna iść na marne, 

a przecież założenia strategii choćby "Łódź 

Europejska Stolica Kultury 2012" również 

wiązały się z kreatywnością i aktywną kulturą. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

8 WIZJA   Za mało szczegółowa ta wizja, w zasadzie tylko 

hasło, choć sam pomysł bardzo dobry. 
 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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9 WIZJA Łódź miasto dziedzictwa 

nowoczesności, 

różnorodnej kultury i 

aktywnych mieszkańców. 

Popieram wersję wypracowaną w trakcie 

konsultacji społecznych. Warto  także nawiązać 

w wizji do dziedzictwa nowoczesności 

rozumianego jako awangardę w sztuce, 

dziedzictwo poprzemysłowe, wielokulturowość i 

film. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

10 WIZJA   nie jest ona czytelna  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

11 

 

WIZJA 

  „ 

Łódź – miasto otwartej i aktywnej formuły” jest 

formułą nazbyt ogólnikową, nie jest jasne, co się 

ma na myśli mówiąc o „otwartości” i 

„aktywności” kultury. Wydaje się, że wizję 

trzeba lepiej dookreślić, aby mogła wyznaczać 

ona pewien kierunek dążeń i koniecznych zmian. 

Podstawowa sprawa: nie ma tu w ogóle mowy o 

tym, kogo kultura ma aktywizować, nie ma 

mowy o „użytkownikach” czy też „uczestnikach” 

kultury, brak odniesienia do kultury jako 

czynniku kształtującym kapitał społeczny, o 

czym była mowa na łódzkim regionalnym 

kongresie kultur 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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12 WIZJA   „Uczestnictwo” to zarówno budowanie 

warunków dla zwiększenia liczby twórców 

profesjonalnych działających w Łodzi, jak i 

wciąganie mieszkańców miasta do aktywności w 

polu kultury, poprzez edukację, zwiększenie 

udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, a 

nawet zachęcanie do własnych inicjatyw 

oddolnych. „Dialog” podkreśla wartość 

konfrontacji, spotkania się różnych opcji 

światopoglądowych, dyskusji, ale i współpracy, 

współdziałania. To również konieczność 

budowania przestrzeni dialogu między twórcami 

profesjonalnymi a nieprofesjonalnymi 

uczestnikami kultury. „Zmiana społeczna” 

podkreśla aspekt kultury jako tego, co jest oznaką 

jakości życia, kultury jako przestrzeni dla 

samorealizacji, indywidualnej i wspólnotowej. 

Chodzi tu o wiedzę o kulturze, świadomość jej 

wartości, gotowość do ich świadomego wyboru i 

działania w oparciu o nie – w tym o 

kształtowanie dążeń do konstruowania własnych 

inicjatyw kulturowych, do rozwijania oddolnej 

kultury miejskiej i obywatelskiej. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

13 WIZJA   Formularze wypełnione przez instytucje często 

mają charakter życzeniowy a nie opisują stanu 

faktycznego (czy ktoś weryfikuje te informacje?). 

Dlatego, moim zdaniem, sformułowane na ich 

podstawie wnioski/rekomendacje nie są 

wiarygodne. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

14 

 

WIZJA 

   

Większy nacisk na kulturę filmową - filar 

tożsamości kulturowej miasta. Brak postulatu  

utworzenia narodowej instytucji kultury Centrum 

Kultury Filmowej na bazie WFOiPE oraz ŁCF - 

to powinien być priorytet. 

 

Wyodrębnienie i wsparcie instytucji flagowych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

15 WIZJA   Nie ma tu mowy o mieszkańcach, jest 

hipostazowane ogólnikowo scharakteryzowane 

"miasto", kto ma być aktywizowany, kto jest 

"aktywny"? Hasła te, wbrew intencjom, brzmią 

schematycznie, jak coś narzuconego. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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16 WIZJA Kultura - przestrzeń debaty, 

dialogu, aktywności 

mieszkańców 

uzasadnienie: 

Dialog, debata - podkreśla wartość konfrontacji, 

spotkania się różnych opcji światopoglądowych, 

dyskusji, ale i współpracy, współdziałania. To 

również konieczność budowania przestrzeni 

dialogu między twórcami profesjonalnymi a 

nieprofesjonalnymi uczestnikami kultury.  

akcent na wciąganie mieszkańców miasta w 

aktywności na polu kultury, poprzez edukację, 

akcje community arts (w duchu działań 

londyńskiej Modern Tate) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

17 WIZJA   To hasło jest ogólne i mówi tyle co nic, albo też 

jest zasadne w każdym mieście. Na poziomie 

językowym, to zdanie jest absolutnie przeciętne i 

„niewizyjne” 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

18 WIZJA   Powinno bardziej nawiązywać do tego, co 

łódzkie, czyli – na przykład – do tradycji Łodzi, 

jako miasta nowoczesnego w rozumieniu 

Anthony'ego Giddensa. Powinien być zatem 

położony nacisk na spuściznę miasta 

industrialnego, awangardowego, 

wielokulturowego – w tym sensie otwartego. W 

takim ujęciu ważne wydaje się także wpisanie do 

wizji łódzkiej kultury takich kwestii, jak 

partycypacja, związek kultury z przemianami 

społecznymi (i społeczeństwa), wzajemne relacje 

miedzy kulturą a społeczeństwem, 

awangardowości sztuki. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

19 

 

WIZJA 

   

Uważam że należy silniej zwrócić się w kierunku 

widza i uniwersalnych wartości kultury. brakuje 

tu kulturotwórczego interdyscyplinarnego 

dialogu między instytucjami i nowych 

dynamicznych idei, które będą realizowały 

współczesne strategie kultury - jedyna pozytywna 

instytucja z takim programem to muzeum sztuki. 

 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

20 WIZJA   Jest zbyt ogólna.  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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21 WIZJA   Oczekuję wizji, która odnosiłaby się do dwóch 

elementów: 

1) wykorzystanie dziedzictwa nowoczesności do 

budowania ponadlokalnej pozycji miasta 

2) wskazałaby jako pożądany kierunek 

doporwadzenie do rozwoju indywidualnych 

zdolności twórczych mieszkańców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

22 WIZJA    brak zdefiniowanej grupy odbiorców kultury 

- brak jasno zarysowanego wpływu działań z 

obszaru kultury na lokalną społeczność 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

23 WIZJA   przede wszystkim otworzyć się na kulturę opartą 

na uczestnictwie odbiorców 

- zainicjować dialog między instytucjami kultury, 

twórcami oraz odbiorcami 

- postrzegać kulturę jako krytyczny dyskurs z 

twórcami oraz instytucjami kultury, jako zbiór 

propozycji poprawy świadomości mieszkańców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

24 WIZJA   Wizja jest bardzo ogólna, brak konkretnych 

wytyczonych celów w kolejnych latach, 

przedsięwzięć, które zostałyby określone i z 

którymi mogą się identyfikować mieszkańcy 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

25 WIZJA   Trzeba prowadzić na bieżąco akcję informująca 

mieszkańców o wiodących planach rozwoju 

kultury i konkretnych projektach 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

26 

 

WIZJA 

   

Ponieważ jest bardzo ogólna, brak konkretnych 

wytyczonych celów w kolejnych latach, 

przedsięwzięć, które zostałyby określone i z 

którymi mogą identyfikować się mieszkańcy 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

27 WIZJA ŁÓDZ - MIASTO 

RÓŻNORODNEJ 

KULTURY I 

AKTYWNYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Moim zdaniem oraz w świetle dyskusji jaka 

miała miejsce podczas konsultacji społecznych, 

uważam, że zbyt mały nacisk położono na 

aktywny udział mieszkańców w działaniach 

kulturalnych, edukację kulturalną dzieci i 

młodzieży oraz nowoczesność (dostosowywanie 

lokali do bieżących potrzeb 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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28 WIZJA   Moim zdaniem należy dokonać zmian: 1) 

dostosować lokale do bieżących potrzeb + 

wyposażyć instytucje w nowoczesne narzędzia 

umożliwiające aktywizację kulturalną 

społeczności 2) cyfryzacja 3) zwiększenie 

nakładów finansowych na instytucje. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

29 WIZJA ŁÓDZ - MIASTO 

RÓŻNORODNEJ 

KULTURY I 

AKTYWNYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Moim zdaniem oraz w świetle dyskusji jaka 

miała miejsce podczas konsultacji społecznych, 

uważam, że zbyt mały nacisk położono na 

aktywny udział mieszkańców w działaniach 

kulturalnych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

30 

 

WIZJA 

   

W dużej mierze zgadzam się z wizją miasta 

otwartej i aktywnej kultury. Niemniej jednak 

brakuje tam niezaprzeczalnie strategii rozwoju 

TAŃCA w Łodzi. Nie tego komercyjnego, ale 

związane ściśle z teaterem. W całej Europie oraz 

w większości miast w Polsce działają teatry 

tańca. Trudno o ich rozwój bez odpowiedniej 

infrastruktury i wsparcia ze strony miasta. Dzięki 

specjalności choreografii i technik tańca na 

Akademii Muzycznej, oraz wydziałowi tańca na 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

powstało w Łodzi prężnie działające środowisko 

tańca. Podczas kongresu tańca w Warszawie w 

zeszłym roku mówiono potrzebie stworzenia 

CENTRUM TAŃCA w najprężniej działających 

ośrodkach w kraju.  

 

Wśród nich wymieniono Łódź. Dzięki temu 

można by było edukować młodzież, wystawiać 

spektakle i badać taniec w doborowym gronie 

specjalistów. Taniec, jako przedmiot badania, jest 

takim zjawiskiem, które ma pomóc wypracować: 

język, kategorie metody, które będą stosowane do 

tańca, jako zjawiska artystycznego, ale będą też 

zapożyczane i używane w innych dyscyplinach. 

To rodzaj działania, który potrzebny jest polskiej 

humanistyce i sztuce. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 
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31 WIZJA   Wskazane byłoby jeszcze mocniejsze 

zaakcentowanie znaczenia edukacji 

najmłodszych mieszkańców jako przyszłych 

aktywnych uczestników życia kulturalnego 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

32 WIZJA   Gotowość do zmiany, aktywność to cechy 

organizmów dynamicznych, żywotnych, 

twórczych i takiej kultury Łodzi potrzeba 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 

 

33 

 

MISJA 

   

Nie jest to - w mojej ocenie - wystarczające 

wyjaśnienie i nie wskazuje ono wszystkich 

obszarów, które owa polityka kulturalna ma 

objąć. Nie jest dla mnie również jednoznaczne, 

jak rozumiana jest w tym kontekście  

"kreatywność" mieszkańców. Czy chodzi o 

rozbudzanie w nich potrzeby tworzenia, a tym 

samym wyszukiwania i  wspierania 

młodych/nowych talentów, czy wyrabianie w 

mieszkańcach potrzeby uczestniczenia w 

kulturze? 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zaproponowany przez uczestników 

konsultacji społecznych zapis 

dotyczący misji brzmi następująco: 

MISJA: Prowadzić politykę 

kulturalną angażującą jak najszerszą 

część społeczności Łodzi i dającą 

szansę na rozwoju kreatywności jej 

mieszkańców; Politykę 

wzmacniającą ponadlokalną pozycję 

kulturalną Miasta. 

Zaproponowany przez uczestników 

warsztatów z dn. 21.06.2012 r. zapis 

uważam za zgodny z założeniem 

polityki.  

34 MISJA   Prosimy o zapis zgodny z ustaleniami 

dyskutantów. 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

35 MISJA   W tak sformułowanej wizji zawarty jest element 

przyszłości i ponadlokalności. A co z elementem 

lokalności i dziedzictwa? 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

36 MISJA   brak: wzmacniającą poczucie tożsamości lokalnej  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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37 MISJA   Podczas ostatnich konsultacji dopisaliśmy do 

misji punkt o angażowaniu jak największej liczby 

mieszkańców. Ten  punkt powinien zostać 

zawarty w misji. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

 

38 

 

MISJA 

   

W raporcie i analizie łódzkiej kultury należy 

wziąć pod uwagę nie tylko pole miejskich 

instytucji kultury, ale całe szerokie pole kultury 

w Łodzi: oprócz instytucji miejskich także 

instytucje marszałkowskie (ze zwróceniem uwagi 

na to, że instytucje marszałkowskie radzą sobie 

znacznie lepiej jeśli chodzi o planowanie i 

realizację zadań). Niezbędne jest także wzięcie 

pod uwagę kwestii edukacyjnych - np. 

przygotowanie wzorem Warszawy wspólnego 

plany rozwoju kultury i edukacji. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

39 MISJA   FIlm, film, film! Bardzo dobrze, że uratowano 

łódzką Oświatówkę - świetnym pomysłem jest 

Centrum Kultury FIlmowej.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

40 MISJA   projekt CKF wydaje się być za bardzo 

dydaktyczny, tzn. funkcja muzealno - edukująca 

to chyba za mało na takie "flagowe" 

przedsięwzięcie? 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

41 MISJA Prowadzenie polityki 

kulturalnej angażującej 

społeczność Łodzi, dającej 

szansę rozwoju 

kreatywności jej 

mieszkańców. Polityki 

wzmacniającej 

ponadlokalną pozycję 

kulturalną miasta. 

Bardziej właściwa wydaje się ustalona w trakcie 

konsultacji wersja. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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42 MISJA   Przede wszystkim należy podkreślić brak 

realizmu w diagnozie obecnej sytuacji kultury w 

Łodzi, szczególnie w wymiarze funkcjonowania 

instytucji miejskich. Nie można budować 

diagnozy w oparciu o ankiety autoprezentacyjne 

(autokreacyjne?) instytucji, gdyż to prowadzi do 

fałszywego obrazu sytuacji i nietrafnie dyktuje 

treść misji. Co więcej, misja powinna dotyczyć 

już kwestii sposobu urzeczywistnienia „wizji”, a 

zatem wskazywać ogólnie na konieczność 

wdrożenia określonych procedur. „Kreatywność 

mieszkańców” - to puste pojęcie, na siłę 

wpisujące tę strategię w ramy wizerunku Łodzi 

jako miasta przemysłów kreatywnych i nie 

miejsce tu na nie. Co do „wzmacniania” 

ponadlokalnej pozycji Łodzi, to taką pozycję w 

wielu przypadkach należy nie tyle „wzmacniać”, 

ile od podstaw zacząć ponownie budować, 

starając się zaradzić wieloletnim zaniedbaniom. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

43 MISJA   do poprawy poziomu merytorycznego i 

profesjonalnego instytucji, a także spowodować, 

że będą one stymulowały uczestnictwo w 

kulturze mieszkańców Łodzi oraz 

zainteresowanych uczestników kultury spoza 

Łodzi. Konieczne jest też szybkie stworzenie i 

wdrożenie nowoczesnych instrumentów edukacji 

kulturalnej i kulturalno-społecznej. Budowanie 

ponadlokalnej pozycji miasta powinno się 

dokonywać w oparciu o wartościowe 

merytorycznie i społecznie inicjatywy, a nie w 

oparciu o same tylko zabiegi promocyjne. 

Chodziłoby o doprowadzenie do sytuacji, gdy 

„lokalne” inicjatywy i przedsięwzięcia łódzkie 

same, ze względu na swą wartość, przyciągają 

zainteresowanie uczestników kultury z innych 

ośrodków. Chodziłoby, aby kultura łódzka, 

szczególnie ta organizowana przez miejskie 

instytucje kulturalne i artystyczne, bo tutaj 

sytuacja wygląda szczególnie źle, była na miarę 

ambicji łodzian i dawała im realne powody do 

dumy.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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44 MISJA   Realizacja w postaci preferencyjnych warunków 

wynajmu lokali dla stowarzyszeń i fundacji 

działających w obszarze kultury. 

Pracownie dla artystów.  

Staże w instytucjach kultury. Wzmocnienie 

pozycji kulturalnej miasta poprzez wymiany 

kadry w instytucjach kultury - rozpisać konkursy. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

45 MISJA   w dokumencie brak prawdziwej diagnozy 

sytuacji kultury w Łodzi, szczególnie w 

wymiarze funkcjonowania instytucji miejskich 

(powinno się także uwzględnić instytucje 

prywatne - np. Atlas Sztuki i marszałkowskie - 

Muzeum Sztuki, Filharmonię !) . Nie można 

budować diagnozy w oparciu o ankiety instytucji 

- "każda pliszka własny ogon chwali" - te ankiety 

nie były w ogóle weryfikowane, nie można robić 

planów dla kultury bez porządnych badań - dla 

kogo ta kultura ma być tworzona i przez kogo 

(weryfikować kompetencje kadry zarządzającej) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

46 MISJA   co do ponadlokalnej pozycji łódzkiej kultury - 

Łódź jest obecnie w ogonie kultury, potrzeba jej 

głębokiego wstrząsu i należy zacząć od początku 

z młodą, inaczej myślącą kadrą. Nowe 

kierownictwo (wyłonione w trybie 

konkursowym) może wprowadzić nowe 

standardy pracy, energię, zapał i wiarę, że można 

coś zrobić (i zrobić to inaczej). Jeśli mówi się o 

"otwartości" i "aktywności" w polu kultury, to 

konieczne jest by podjąć to ryzyko! 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

47 MISJA "Prowadzenie polityki 

kulturalnej angażującej jak 

największą ilość 

mieszkańców oraz 

wzmacniającą 

ponadlokalną pozycję 

kulturalną miasta" 

Zaproponowana misja spełnia moje oczekiwania. 

Zwiększyłabym jedynie nacisk na edukację 

kulturalną dzieci i młodzieży (dotacje celowe na 

edukację) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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48 MISJA Tworzenie warunków do 

rozwoju kultury 

uwzględniających 

specyfikę miasta i 

zachodzących w nim 

procesów transformacji 

społeczności, sprzyjających 

twórczości i uczestnictwu 

w kulturze 

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

49 MISJA   Konieczne jest też szybkie stworzenie i 

wdrożenie nowoczesnych instrumentów edukacji 

kulturalnej i kulturalno-społecznej. Budowanie 

ponadlokalnej pozycji miasta powinno się 

dokonywać w oparciu o wartościowe 

merytorycznie i społecznie inicjatywy, a nie w 

oparciu o same tylko zabiegi promocyjne. 

Chodziłoby o doprowadzenie do sytuacji, gdy 

„lokalne” inicjatywy i przedsięwzięcia łódzkie 

same, ze względu na swą wartość, przyciągają 

zainteresowanie uczestników kultury z innych 

ośrodków. Chodziłoby, aby kultura łódzka, 

szczególnie ta organizowana przez miejskie 

instytucje kulturalne i artystyczne, bo tutaj 

sytuacja wygląda szczególnie źle, była na miarę 

ambicji łodzian i dawała im realne powody do 

dumy.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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50 MISJA   W połowie ta misja jest nieprawdziwa, bo trudno 

wzmacniać „ponadlokalną pozycję kulturalną 

miasta”: miasto nie ma obecnie takiej pozycji, 

więc nie ma czego wzmacniać. Poza tym „szansa 

rozwoju kreatywności mieszkańców” ma 

niewiele wspólnego z kulturą: kreatywnym 

można być też w informatyce, w geografii itd. 

Misja ta zamyka też miasto, zamiast je otwierać: 

nie ulega wątpliwości, że kultura powinna być w 

relacji z mieszkańcami, ale przecież cechą 

nowoczesności jest otwartość na różne 

środowiska, również pozamiejskie. W tak 

sformułowanej misji widać też brak dobrej 

diagnozy łódzkiej kultury: problemem kultury 

Łodzi jest bowiem także fakt, że nie przyciąga 

ona ludzi spoza Łodzi. Misją miasta powinna być 

zmiana tej sytuacji. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

51 MISJA   Potrzebna jest diametralna zmiana miejskiej 

polityki kulturalnej, struktury miejskich 

instytucji, ich ilości, zadań, sposobów działania. 

Większość instytucji kultury w Łodzi istnieje w 

formie przetrwalnikowej – nie ma żadnej 

instytucji flagowej, która stałaby się punktem 

odniesienia dla innych instytucji w Polsce: 

oznacza to, że zadaniem miasta jest określenie 

strategicznych celów polityki kulturalnej i 

wyłonienia instytucji oraz programów 

finansowych, które służyłyby realizowaniu tych 

celów. Potrzebne jest wprowadzenie hierarchii 

między instytucjami: miałyby różne poziomy 

finansowania i różne cele do realizacji. Od 

flagowych instytucji kultury winno się wymagać 

współpracy na poziomie międzyregionalnym i 

międzynarodowym. Instytucje te powinny być też 

uwolnione od prostego przelicznika efektywności 

ich działań nawiązującego jedynie do liczby 

odbiorców. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

52 MISJA   szansa to jeszcze nie wszystko, szansę trzeba 

łapać, bo ucieknie. MOŻLIWOŚĆ - jest związana 

z przemyślanym wyborem, podjętą decyzją. 

Wolę, aby misja szła w stronę przemyślanych 

wyborów, a nie szansy, która jest podszyta 

pośpiechem i emocjami. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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53 MISJA   Co do „wzmacniania” ponadlokalnej pozycji 

Łodzi, to taką pozycję w wielu przypadkach 

należy nie tyle „wzmacniać”, ile od podstaw 

zacząć ponownie budować, starając się zaradzić 

wieloletnim zaniedbaniom. Formułowane idee i 

strategie zwykle okazywały się puste i celowały 

jedynie w wygodne piarowskie hasła. 

Tymczasem realnie Łódź nie istnieje na mapie 

kulturalnej kraju i nie da się porównać jej do 

Wrocławia, Krakowa, Poznania, czy Gdańska, 

które posiadają często mniejszą liczbę instytucji 

zatrudniających kilka a nawet kilkadziesiąt razy 

mniej osób, ale nie da się ich aktywności 

porównać do żadnej Łódzkiej instytucji poza 

Muzeum Sztuki. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

54 MISJA   Potrzebna jest GRUNTOWNA reforma 

funkcjonowania łódzkiej kultury, szczególnie w 

jej wymiarze miejsko-instytucjonalnym. Reforma 

ta powinna mieć na celu doprowadzenie do 

poprawy poziomu merytorycznego i 

profesjonalnego instytucji, a także spowodować, 

że będą one stymulowały uczestnictwo w 

kulturze mieszkańców Łodzi oraz 

zainteresowanych 

uczestników kultury spoza Łodzi. Konieczne jest 

też szybkie stworzenie i wdrożenie 

nowoczesnych instrumentów edukacji kulturalnej 

i kulturalno-społecznej. Budowanie 

ponadlokalnej pozycji miasta powinno się 

dokonywać w oparciu o wartościowe 

merytorycznie i społecznie inicjatywy, a nie w 

oparciu o same tylko zabiegi promocyjne. 

Chodziłoby o doprowadzenie do sytuacji, gdy 

„lokalne” inicjatywy i przedsięwzięcia łódzkie 

same, ze względu na swą wartość, przyciągają 

zainteresowanie uczestników kultury z innych 

ośrodków. Chodziłoby, aby kultura łódzka, 

szczególnie ta organizowana przez miejskie 

instytucje kulturalne i artystyczne, bo tutaj 

sytuacja wygląda szczególnie źle, była na miarę 

ambicji łódzian i dawała im realne powody do 

dumy. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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55 MISJA   Nie wskazuje, jak to można osiągnąć.  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

56 MISJA "Prowadzenie polityki 

kulturalnej polegającej na 

lepszym wykorzystywaniu 

potencjału miejskich 

instytucji kultury, 

wspieraniu organizacji 

pozarządowych oraz 

indywidualnych potrzeb 

kulturalnych 

mieszkańców." 

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

57 MISJA   brak jasnej definicji tego jak kultura miałaby 

wpływać na kreatywność mieszkańców 

(kreatywność zdaje się być pustym słowem) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

58 MISJA   wypracowanie transparentnego modelu dialogu 

twórców z instytucjami kultury 

- zweryfikowanie kompetencji aktualnych 

"specjalistów" ds. kultury (wskazane byłoby 

zrezygnowanie z klucza politycznego), 

wybieranie ich pod względem aktualnych 

osiągnięć a nie tylko uprzednio pełnionych 

funkcji 

- zwrócenie uwagi na rzeczywiste potrzeby 

łodzian zamiast projektowania tych potrzeb pod 

kątem dotacji z UE 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

59 MISJA   To bardzo ważne, by polityka kulturalna 

pozwalała aktywnym twórcom na stałe i 

konsekwentne poszerzanie oferty kulturalnej 

miasta. Promocja oferty kulturalnej miasta jest 

bardzo ważna wśród mieszkańców i otoczenia 

samych instytucji, czego brak widać w raporcie. 

Promocja ponadlokalna musi przyciągać do 

Łodzi widzów. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 
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60 MISJA   Trzeba stworzyć konkretne programy rozwoju 

kreatywności młodych artystów nie tylko przez 

stypendia, ale także przez udostępnienie 

infrastruktury typu kamienic dla artystów, sale 

prac twórczej, nowe miejskie instytucje kultury 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

61 MISJA   Wskazane byłyby bardziej efektywne działania 

promujące nie tylko wydarzenia o znaczeniu 

ogólnołódzkim, ale także lokalnym-osiedlowym 

(tworzonym przez mieszkańców) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

62 MISJA   Poprzez działalność kulturalną czyni się życie 

mieszkańców po prostu lepszym. Dbając o 

rozwój wrażliwości estetycznej i społecznej, 

wzbogaca się przestrzeń życiową mieszkańców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt.33 

63 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Trudno mi jednoznacznie zaznaczyć, że nie 

zgadzam się z owym obszarem. Moje 

wątpliwości budzi jednak pytanie czy w tak 

sformułowanym obszarze interwencji 

instytucjami kultury z obszarów strategicznych (a 

więc jak rozumiem instytucjami flagowymi) 

mogą być teatry, biblioteki i domy kultury, czy 

będą nimi tylko instytucje związane ze sztukami 

plastycznymi i filmem? Nie rozumiem czy jest to 

obszar łączący się tylko ze wzmacnianiem 

"ponadlokalnej pozycji kulturalnej miasta" czy 

obejmujący całą politykę kulturalną miasta.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

W  opracowywanym dokumencie 

„Polityka Rozwoju Kultury 2020+ 

dla Miasta Łodzi” zostaną 

uwzględnione zapisy jasno 

definiujące obszary strategiczne oraz 

instytucje i przedsięwzięcia flagowe. 

64 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Nawiązanie do dziedzictwa jak najbardziej 

słuszne. Obawiamy się jednak, że szczególna 

troska o flagowe instytucje kultury spowoduje 

kłopoty finansowe pozostałych, już teraz 

niedofinansowanych. Poza tym do promocji 

miasta mogą przyczynić się nie tylko instytucje 

flagowe,  jeżeli będą one dysponować 

odpowiednim budżetem. Nie jest jasne, według  

jakich kryteriów zostaną wyznaczone 

strategiczne obszary kultury.  

 

Łódź Film Comission - dlaczego angielska 

nazwa? To niezgodne z Ustawą o j. polskim. 

Utworzenie dodatkowej instytucji również budzi 

nasz niepokój ze względu na dodatkowe koszty.  

Centrum Kultury Filmowej - po co tworzyć nową 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

 

 



 50 

instytucję, skoro istniejące Muzeum 

Kinematografii o ustalonej w Polsce marce 

wypełnia zadania proponowane dla CKM? 

Wyodrębnienie flagowych przedsięwzięć - czemu 

dotyczy tylko organizacji pozarządowych? 

65 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Wszystkie te instytucje mają potencjał (i 

powinność) kształtowania tożsamości lokalne 

opartej o tradycje, które nie mają 

wystarczającego miejsca w standardowych, 

szkolnych programach nauczania. W tym 

wymiarze ponadlokalną powinnością Łodzi jest 

dbanie o to lokalne dziedzictwo. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

66 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  W obszarze awangardy wszelkie działania 

powinny być synergiczne z dominującymi w tym 

obszarze instytucjami sztuki, nawet jeżeli nie 

należą do Miasta - przede wszystkim Muzeum 

Sztuki w Łodzi, potencjalnie instytucje krajowe i 

światowe. Przez zachowanie i aktualizowanie 

dziedzictwa awangardy powinno być też 

rozumiane otwarcie na eksperyment (i np kulturę 

offową). 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

67 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  W ogóle wszystkie instytucje powinny działać 

synergicznie i nie wykonywać podobnych lub 

tych samych zadań (co dzieje się obecnie). 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

 

68 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Wyodrębnienie Łódź Film Comission jest 

dobrym pomysłem. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Koncepcja dotyczy powołania 

instytucji kultury Łódź Film 

Commission, która realizować 

będzie między innymi zadania 
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należące obecnie do Zespołu ds. 

Filmu w Wydziale Kultury w 

Departamencie Spraw Społecznych 

UMŁ. Wyodrębnienie instytucji 

pozwoli na prowadzenie Łódzkiego 

Funduszu Filmowego na zasadach 

koproducenckich. Możliwe również 

będzie wycenianie działań 

podejmowanych przez  instytucję na 

rzecz producentów jako wkładu 

koproducenckiego. Oznacza to tym 

samym możliwość partycypacji w 

zyskach z dystrybucji 

dofinansowanych filmów i zwrot 

części zaangażowanych środków 

finansowych. Ponadto 

funkcjonowanie Łódź Film 

Commission jako odrębnej instytucji 

pozwoli na rozszerzenie zakresu 

realizowanych zadań i umożliwi 

współpracę z innymi tego typu 

jednostkami działającymi w Polsce i 

na świecie (np. przystąpienie do 

Sekcji Regionalnych Funduszy 

Filmowych działającej w Krajowej 

Izby Producentów Audiowizualnych, 

co obecnie jest niemożliwe, 

ponieważ z formalnego punktu 

widzenia, Urząd Miasta Łodzi nie 

może zostać członkiem izby 

gospodarczej). 

69 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Konkursy na stanowisko dyrektora to dobra 

praktyka. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wybór kandydatów na dyrektorów w 

drodze konkursu umożliwi 

weryfikację założeń programowych i 

dostosowanie ich do koncepcji 

długofalowego rozwoju łódzkiej 

kultury. Decyzja o  wprowadzeniu 

konkursów jako preferowanej formy 

wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora miejskiej instytucji kultury 

wiąże się  z koniecznością  

dokonania zmiany statutów 
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niektórych instytucji kultury.  

Powołanie kandydata na czas 

określony zostało  wskazane w art.15 

ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U z 2021 r., poz. 406). 

70 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Trzeba jednak wziąć po uwagę, że nie jest to 

tylko obszar interwencji, ale zasadnicza 

charakterystyka Łodzi, którą powinno umieścić 

się w wizji. Powinna być czymś naczelnym. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 

 

71 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Konieczne jest prowadzenie takiej działalności 

kulturalnej, która przyciągnie odbiorców z innych 

regionów w Polsce oraz zapewni rozwój 

współpracy międzynarodowej 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Współczesne modele zarządzania 

wymagają od instytucji budowania 

oferty programowej w oparciu o 

efektywne wykorzystaniem zasobów, 

zdiagnozowania odbiorcy oraz 

powiązania strategii działania 

instytucji z działaniami 

promocyjnymi. Przeprowadzona 

analiza 26 instytucji miejskich 

wykazała, że większość z nich nie 

posiada strategii promocyjno-

marketingowych,  a uznaje statut 

instytucji jako jedyny dokument 

strategiczny. Opracowanie strategii 

promocyjno-marketingowych 

pozwoli na zwiększenie 

efektywności prowadzonych zadań i 

pozyskania szerszego grona 

odbiorców.  

72 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Uważam, że należy zwiększyć działania 

promocyjno-reklamowe w dużych instytucjach 

kultury, jak i tych działających na mniejszych 

obszarach lokalnych, np. osiedla wraz z 

funkcjonującymi na nich bibliotekami.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

73 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Łódź potrzebuje instytucji kultury mogących 

przyciągnąć odbiorców z innych miast w Polsce 

oraz rozwoju współpracy międzynarodowej 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

74 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Niesprecyzowane jest w jaki sposób 

zaktywizować istniejący potencjał miasta. 

Tworzenie nowej instytucji  

w obliczy słabego funkcjonowania nie powinno 

być działaniem priorytetowym.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  
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75 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Wyszczególnienie instytucji flagowych nie jest 

najlepszym pomysłem, ponieważ każda istniejąca 

instytucja powinna znaleźć swoje miejsce na 

mapie łódzkiej kultury. 

Pomysł ze wsparciem ze strony Biura Promocji 

jest bardzo dobry w swoich założeniach, jednak 

każda instytucja powinna potrafić samodzielnie 

się wypromować (dział promocji powinien 

działać sprawnie), Biuro Promocji powinno być 

wsparciem. 

 

osoba 

fizyczna 

 

N 

Wyznaczenie instytucji flagowych 

ma na celu identyfikację kultury 

miasta z obszarami strategicznymi i 

zapewni wieloletnią perspektywę w 

planowaniu działań kulturalnych. 

Pozwoli to na konsekwentnie 

umacnianie potencjału kulturowego 

Łodzi we wskazanych obszarach 

strategicznych.  

76 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Realizacja planu wskrzeszenia "Łodzi filmowej" 

powinna zostać zaplanowana szczegółowo i z 

uwzględnieniem działania istniejących instytucji 

kultury o potencjale filmowym (co dodatkowo 

powinno zostać wsparte przez współprace z 

prywatnymi firmami zajmującymi się realizacją 

produkcji filmowych).  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Koncepcja obejmuje konsolidację 

zasobów filmowych (digitalizacja i 

promocja) w ramach jednej 

instytucji. Zakłada powołanie 

instytucji gromadzącej i 

prezentującej dorobek polskich 

twórców filmowych oraz edukującej 

różne pokolenia widzów. Do 

podstawowych funkcji instytucji 

będzie należeć: eksponowanie 

zbiorów, prowadzenie działań 

edukacyjno – szkoleniowych, 

prowadzenie prac badawczo-

naukowych. 

Przedstawione funkcje będą 

realizowane z wykorzystaniem 

zróżnicowanych form przekazu i 

nowoczesnych środków 

technicznych. Dzięki temu Centrum 

będzie tworzyć przestrzeń edukacji, 

rozumianej na zasadzie „dotknij – 

doświadcz – zrozum”, umożliwiającą 

wizualny, słuchowy i dotykowy 

kontakt ze sztuką i filmowym 

dziedzictwem Łodzi. 

77 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  To instytucje powinny się dostosować do strategii 

miasta, a nie miasto powinno wybierać instytucje, 

których statut najbardziej pasuje do realizacji 

planu. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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78 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Koniecznie podkreślać rolę filmu - także poprzez 

włączenie studentów FIlmówki w działania na 

mieści, bo siedzą tylko na campusie 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

 

79 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Z pozostałości po Wytwórni Filmów Fabularnych 

i Wytwórni Filmów Oświatowych zakupionych 

przez miasto i województwo warto stworzyć 

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ. Baza już 

jest, Łódź funkcjonuje w świadomości jako 

miasto filmowe, mieszkańcy miasta (w tym 

studenci/absolwenci kierunków m.in. PWSFTviT 

czy kulturoznawstwa) mieliby szansę się 

wykazać, rozwijać swoją kreatywność i znaleźć 

pracę. Rozpamiętywanie Łodzi jako miasta filmu 

i powtarzanie tego zwrotu jak mantry to za mało. 

Liczy się baza czyli przeszłość i potencjał, liczą 

się działania i nowe szanse. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Pomysł na Centrum Kultury 

Filmowej w Łodzi jest wpisany w 

kształtującą się mapę ośrodków 

służących promowaniu sztuki 

filmowej. Przedsięwzięcie będzie  

koncentrować się na edukacji 

filmowej i okołofilmowej dla dzieci, 

młodzieży i nauczycieli oraz 

prezentacji zbiorów polskiej 

kinematografii. Szczególne miejsce 

znajdą w nim animacja i gry 

komputerowe. Koncepcja instytucji 

wpisuje się w promowaną ideę 

decentralizacji państwa, tak istotną 

dla tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. 

80 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Należy rozszerzyć rozumienie dziedzictwa 

nowoczesności o wielokulturowość i co się z tym 

wiąże wielowyznaniowość tak charakterystyczne 

dla naszego miasta. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W dokumencie „Polityka Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” w 

części poświeconej obszarom 

strategicznym „dziedzictwo 

nowoczesności”  zostanie 

wprowadzony zapis dotyczący 

dziedzictwa wielokulturowego i 

wielowyznaniowego Łodzi 

81 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Wydaje mi się iż wspierać trzeba nie instytucje 

ale wydarzenia, projekty, zjawiska proponowane 

przez różne instytucje kultury. W powstającym 

dokumencie na poziomie ogólności pokazać 

metodologię wyboru przez miasto tych 

najważniejszych przedsięwzięć na jakie będą 

dodatkowe środki, pokazać jakie kierunki działań 

instytucji będą najważniejsze.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 
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82 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

   

Wskazane w dokumencie dodatkowym Cele 

strategiczne i kierunki działań pkt. b dotyczący 

konkursów na stanowiska dyrektorów powinien 

zostać przesunięty do obszaru interwencji 2 

Zarządzanie. Natomiast bardzo ważna jest 

realizacja pkt. e wzmacnianie działań 

reklamowych miejskich instytucji kultury.   

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

 

83 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Propozycje idą generalnie w dobrym kierunku, 

ale kilka spraw należy sprecyzować i poprawić. 

Zdecydowanie dobrym pomysłem jest 

wprowadzenie otwartych konkursów na 

stanowisko dyrektora w miejskich instytucjach 

kuturalno-artystycznych. Powinno to być 

powszechną regułą, we wszystkich tego typu 

instytucjach, ma zapewnić transparentność 

wyboru osób na stanowiskach kierowniczych i 

poprawienie merytorycznego poziomu działania 

tych instytucji. Bez tego jakiekolwiek idee i 

działania mające poprawić sytuację łódzkiej 

kultury muszą spalić na panewce. Obowiązuje tu 

bowiem prosta zależność: instytucje = ludzie, 

którzy nimi kierują i którzy w nich pracują.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wybór kandydatów na dyrektorów w 

drodze konkursu umożliwi 

weryfikację założeń programowych i 

dostosowanie ich do koncepcji 

długofalowego rozwoju łódzkiej 

kultury. Decyzja o  wprowadzeniu 

konkursów jako preferowanej formy 

wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora miejskiej instytucji kultury 

wiąże się  z koniecznością  

dokonania zmiany statutów 

niektórych instytucji kultury.  

Powołanie kandydata na czas 

określony zostało  wskazane w art.15 

ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U z 2021 r., poz. 406). 

84 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Co do kwestii „instytucji flagowych”: sama idea 

jest interesująca i cenna, szczególnie jeśli chodzi 

o budowanie ponadlokalnego oddziaływania 

kultury łódzkiej, choć wymagałaby 

doprecyzowania. Kwestię bardziej podstawową 

jest jednak potrzeba wyrazistego określenia wizji 

i misji poszczególnych instytucji kultury w 

Łodzi, a także dywersyfikacja ich działań. Do 

tych wizji/misji powinni dostosowywać swoje 

propozycje kandydaci startujący w otwartych 

konkursach. Łączy się to bezpośrednio z kwestią 

„dziedzictwa nowoczesności”:  zwraca tu 

bowiem uwagę fakt, że nie wszystkie elementy 

tegoż dziedzictwa (film, tradycja kultury 

awangardowej, dziedzictwo Łodzi przemysłowej) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wyznaczenie instytucji flagowych 

ma na celu identyfikację kultury 

miasta z obszarami strategicznymi i 

zapewni wieloletnią perspektywę w 

planowaniu działań kulturalnych. 

Pozwoli to na konsekwentnie 

umacnianie potencjału kulturowego 

Łodzi we wskazanych obszarach 

strategicznych.   
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znajdują rozwinięcie w konkretnych wskazaniach 

co do celów i kierunków rozwoju. Obok reformy 

i konsolidacji zasobów filmowych w Łodzi, 

analogiczna rzecz powinna dotyczyć 

opracowania programu gruntownej reformy 

zasobów instytucjonalno-artystycznych Łodzi, 

czyli Miejskiej Galerii Sztuki i Muzeum Miasta 

Łodzi. W Łodzi potrzeba instytucji, która 

mogłaby pełnić rolę „Centrum Sztuki 

Współczesnej” - z prawdziwego zdarzenia, 

merytorycznie, profesjonalnie, edukacyjnie, 

społecznie. Miejska Galeria Sztuki, jak 

najbardziej do tego celu predestynowana, gdyż 

związana swą historią z kulturą awangardy 

łódzkiej, roli takiego „CSW” niestety nie pełni, 

jest instytucją inercyjną, niewykazującą 

inicjatywy ani innowacyjności, stawiającą 

wyłącznie na trwanie... W żaden sposób nie 

buduje też ponadlokalnego kapitału łódzkiej 

kultury artystycznej, ale skazuje ją na głęboki 

prowincjonalizm. Galeria Miejska pod obecnym 

kierownictwem wręcz boi się sztuki współczesnej 

– a powinna aktywnie wychodzić ku niej, 

wspomagać rozwój sztuki, która odważnie 

reaguje na wyzwania współczesności, powinna 

nowocześnie edukować na jej temat i 

uspołeczniać jej wartości. Analogiczne uwagi 

można by zgłosić pod adresem szeroko 

rozumianego dziedzictwa poprzemysłowego. 

Także w tym wypadku konieczne jest 

sformułowanie spójnej polityki rozwoju tego 

obszaru strategicznego łódzkiej kultury. 

Dodatkowo: warto by pomyśleć nad wsparciem 

projektów badań poświęconych dziedzictwu 

nowoczesności i jego współczesnym 

kontynuacjom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  priorytetem powinni być utworzenie Centrum 

Kultury Filmowej. 
 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Pomysł na Centrum Kultury 

Filmowej w Łodzi jest wpisany w 

kształtującą się mapę ośrodków 

służących promowaniu sztuki 

filmowej. Przedsięwzięcie będzie  

koncentrować się na edukacji 

filmowej i okołofilmowej dla dzieci, 
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młodzieży i nauczycieli oraz 

prezentacji zbiorów polskiej 

kinematografii. Szczególne miejsce 

znajdą w nim animacja i gry 

komputerowe. Koncepcja instytucji 

wpisuje się w promowaną ideę 

decentralizacji państwa, tak istotną 

dla tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. 

86 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  proszę zwrócić uwagę na takie zdanie - LEPIEJ 

MNIEJ, ALE LEPIEJ 

Myślę, ze jest w nim dużo głębokich prawda 

dotyczących budowania strategii. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

 

87 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  zamiast kultywowania nowoczesności i stawiania 

pomników awangardzie należy zrozumieć jej 

istotę - jest to przede wszystkim dynamizm 

kultury i to że należy widzieć realnych żyjących 

twórców i pomagać tym osobom których idee 

sytuują się ponad kontekstem lokalnym. 

awangarda jest buntem żywych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

88 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  e)działania promocyjne 

Potrzebna jest pełniejsza integracja działań 

Wydziału Kultury UMŁ i Biura Promocji UMŁ. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

89 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Należy określić listę tych flagowych instytucji. 

Powinny być to instytucje, które działają w 

obszarze dziedzictwa nowoczesności. Spośród 

instytucji miejskich powinny to być: 

 

Muzeum Miasta Łodzi – historia miasta. Należy 

unowocześnić strategie kuratorsko-ekspozycyjne 

tak aby muzeum przystawało do obecnych 

standardów, np. ekspozycje interaktywne (a nie 

„izby pamięci” tak jak obecnie). 

 

Miejska Galeria Sztuki – sztuka współczesna i 

awangardowa. Należy unowocześnić działanie 

instytucji tak, aby zaistniała ona na arenie 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Instytucje flagowe wraz z kryteriami 

wyboru zostaną określone w 

docelowym dokumencie Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 
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ogólnopolskiej stając się konkurencyjna wobec 

analogicznych instytucji w innych miastach 

takich jak Bunkier Sztuki w Krakowie lub 

Galeria Kronika w Bytomiu. 

Centralne Muzeum Włókiennictwa – historia 

rewolucji przemysłowej. Obecnie w programie 

instytucji dominuje tematyka związana z tkaniną 

artystyczną. Brakuje działań związanych z 

historią przemysłu (analogicznie do Muzeum 

Fabryki).  

Muzeum Tradycji Niepodległościowych – kultura 

robotnicza. Muzeum posiada niewykorzystywane 

zbiory z tego obszaru. Obecnie łączy bardzo 

różne, niespójne obszary działalności. 

Muzeum Kinematografii – kultura filmowa. 

Muzeum powinno zostać włączone w 

nowotworzone Centrum Kultury Filmowej. 

90 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

   

b) przeprowadzenie konkursów  

Kadencyjność dyrektorów powinna być 

standardem. Należy jak najszybciej 

przeprowadzić konkursy we wszystkich 

instytucjach, w których ich jeszcze nie było. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wybór kandydatów na dyrektorów w 

drodze konkursu umożliwi 

weryfikację założeń programowych i 

dostosowanie ich do koncepcji 

długofalowego rozwoju łódzkiej 

kultury. Decyzja o  wprowadzeniu 

konkursów jako preferowanej formy 

wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora miejskiej instytucji kultury 

wiąże się  z koniecznością  

dokonania zmiany statutów 

niektórych instytucji kultury.  

Powołanie kandydata na czas 

określony zostało  wskazane w art.15 

ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U z 2021 r., poz. 406). 

91 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  c) Łódź Film Commission Działanie bardzo 

potrzebne, zwłaszcza, że rozwój filmu jest 

priorytetem dla miasta. Zwiększenie budżetu. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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92 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  d) Centrum Kultury Filmowej Obecnym 

problemem Łodzi w obszarze filmu największym 

problemem jest rozproszenie zasobów. Instytucja 

taka powinna wchłonąć Muzeum Kinematografii, 

Wytwórnię Filmów Oświatowych, Łódzkie 

Centrum Filmowe oraz Gabinet Edukacji 

Filmowej. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

93 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  wprowadzenie otwartych konkursów na 

stanowisko dyrektora we wszystkich miejskich 

instytucjach kuturalno-artystycznych, co 

zapewniłoby lepsze funkcjonowanie tych 

instytucji 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wybór kandydatów na dyrektorów w 

drodze konkursu umożliwi 

weryfikację założeń programowych i 

dostosowanie ich do koncepcji 

długofalowego rozwoju łódzkiej 

kultury. Decyzja o  wprowadzeniu 

konkursów jako preferowanej formy 

wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora miejskiej instytucji kultury 

wiąże się  z koniecznością  

dokonania zmiany statutów 

niektórych instytucji kultury.  

Powołanie kandydata na czas 

określony zostało  wskazane w art.15 

ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U z 2021 r., poz. 406). 

94 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  zainicjowanie nowych kierunków działań w 

Miejskiej Galerii Sztuki oraz Muzeum Miasta 

Łodzi (a propos merytoryczności: zatrudniającej 

AŻ dwóch historyków, co pokazuje jacy 

"eksperci" pełnią istotną rolę w tej instytucji), 

które powinny opierać swoje działania na 

patrzeniu w przyszłość, a nie tylko kultywowaniu 

przeszłości 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

95 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Obszar interwencji nie został konkretnie 

sformułowany.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 
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96 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Moim zdaniem trzeba stworzyć kampanię 

promującą flagowe konkretne cele strategiczne 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

97 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Stworzyć całą kampanią promującą flagowe, 

konkretne cele strategiczne 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

98 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Wzmocnienie instytuji kultury z obszarów 

strategicznych nie powinno się odbywać kosztem 

drastycznych ograniczeń funkcjonowania 

pozostałych 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

99 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

"Tradycja i nowoczesność" Wydaje mi się, że nazwa "Dziedzictwo 

nowoczesności" dla obszaru 1 może być dla 

wielu niezrozumiała i choć dalej określa się ją 

jako "nawiązanie do dziedzictwa 

poprzemysłowego, tradycji kulturowej łódzkiej 

awangardy i filmu", budzi nadal znaki zapytania, 

gdyż - moim zdaniem - zawęża cokolwiek 

całościowy obraz kultury w Łodzi. bowiem co z 

wyzwaniami współczesności z innych obszarów 

/np. teatr, muzyka, fotografia/, projektami 

eksperymentalnymi i poszukującymi, co z 

sektorem kreatywnym, nowymi technologiami, 

itp.?" Dlatego też myślę, że może trafniejsza i b. 

zrozumiała byłaby nazwa "Tradycja i 

nowoczesność", co z jednej strony odsyła do 

tego, co nie tylko było, ale i jest nadal 

kontynuowane i rozwijane jako "żywa" tradycja 

/dziedzictwo filmowe, awangardowe, 

industrialne/, a z drugiej otwiera na nowe 

zjawiska i trendy w kulturze, nowe inicjatywy i 

dzieła mogące być określone wspólną nazwą jako 

"Współczesna sztuka i nowe media". Zatem 

wpierw należałoby wytypować i nazwać owe 

obszary strategiczne /np. Łódź filmowa, Łódź 

postindustrialna, Łódź - miasto sztuki 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 
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współczesnej i nowych mediów..../ i określić, co 

w tych obszarach chcemy zrobić /instytucje, 

twórcy, kulturotwórcze wydarzenia/. W tym 

kontekście trzeba byłoby zredefiniować w 

obszarze 1 cele operacyjny 1.1., a na pewno 

niektóre zapisy działań w tym punkcie; zwłaszcza 

usunąć ppkt. b, b, e, gdyż obejmują one działania 

jednostkowe, szczegółowe techniczno-

organizacyjne i ustawowe, dla których nie 

powinno być miejsca w dokumencie 

kierunkowym i ogólnym, jakim jest PRK2020+ 

100 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

W obszarze I, cel 

operacyjny 1.2 proponuję 

modyfikację na 

"Wspieranie wybitnych 

twórców i wydarzeń 

kulturotwórczych z 

obszarów strategicznych" 

W ten sposób spełni się marzenie autorów 

manifestu "Dlaczego Łódź nie kreuje" o Lupie i 

Warlikowski w mieście Łodzi. I M. Urbaniak 

może się załapie? I J. Robakowski, guru nowych 

mediów, który ostatnio miał retrospektywę w 

Warszawie, a nie w Łodzi. Ponieważ jednak 

"wspieranie wybitnych twórców..." może 

wystąpić również w celu operacyjnym 2.1. ppkt 

a, nie upieram się przy modyfikacji jw. Może 

pozostać jak było pierwotnie. Tzn. bez twórców. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 

101 OBSZAR 

INTERWENCJI I: 

DZIEDZICTWO 

NOWOCZESNOŚCI 

  Należy, dbając należycie o materialne i 

pozamaterialne dowody wielkości, dziedzictwa i 

korzeni miasta, nieustannie poszukiwać nowych 

przestrzeni i metod służących mieszkańcom. 

Odpowiednich dla społeczeństwa XXI wieku. 

Należy dobrze określić relacje pomiędzy 

samorządowymi instytucjami kultury a 

pozostałymi organizacjami aplikującymi o 

wsparcie ze środków publicznych, tak by 

potencjalną przestrzeń współpracy nie zamienić 

w pole bity o środki finansowe czy elementy 

infrastruktury. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

102  OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Wymienione w dokumencie propozycje i 

postulaty ponownie idą w dobrym kierunku, 

wydaje się, że kilka kwestii warto by po prostu 

sprecyzować i uzupełnić.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 
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103  OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Trzeba zdecydowanie podkreślić konieczność 

merytorycznej – ideowej, profesjonalno-

technicznej, 

edukacyjnej i społecznej weryfikacji i ewaluacji 

propozycji programowych instytucji 

artystycznych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

104  OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Dobrym pomysłem jest system dotacji celowych, 

przeznaczonych na konkretne projekty – 

należałoby do tego dodać zasadę premiowania 

instytucji dodatkowymi dotacjami za dobre i 

skuteczne propozycji i realizacje programowe. W 

chwili obecnej, niezależnie, czy instytucja działa 

aktywnie, czy inercyjnie trwa w letargu, 

otrzymuje praktycznie ten sam budżet do 

dyspozycji... Dobrym pomysłem jest dalsze 

otwarcie instytucji miejskich na współpracę z 

NGO-sami oraz idea dystrybucji małych grantów 

przez wybrane instytucje kultury w mieście. 

Ważne jest jednak to, aby granty te mogli 

otrzymywać twórcy i animatorzy kultury, którzy 

nie mają statusu prawnego, a zatem będący 

„osobami fizycznymi”. Instytucji 

dystrybuujących tego rodzaju granty nie powinno 

też być zbyt wiele. W dokumencie jest też mowa 

o „instytucjach profilowanych” - czy nie powinna 

do nich być też Miejska Galeria Sztuki? Warto by 

pomyśleć o sprofilowaniu działalności jej 

poszczególnych części, także ich wzajemnej 

odrębności programowej, a może i kierowniczej. 

Dokument wspomina też o strategiach 

promocyjno-marketingowych – są one istotne, ale 

ważniejsze są strategie rozwojowe, 

merytoryczne, kuratorskie, badawcze i 

edukacyjne. One też powinny mieścić się w 

obszarze kryteriów właściwego zarządzania 

obszarem kultury. I tu dochodzimy do 

„monitoringu sektora kultury”: póki co jest tam 

mowa tylko o ewaluacji programów pod kątem 

potrzeb mieszkańców i pod kątem 

ekonomicznym, ale trzeba też wprowadzić 

ewaluację poziomu merytorycznego i 

profesjonalizmu działania. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Weryfikacja propozycji 

programowych instytucji kultury 

umożliwi wzmocnienie projektów 

priorytetowych, w tym projektów 

realizowanych przez instytucje 

kultury. System dotacji celowych, 

przeznaczanych  na realizację 

konkretnych przedsięwzięć, pozwoli 

na zwiększenie środków na działania 

merytoryczne. Wskazane jest 

również podtrzymanie dobrych 

praktyk i rozszerzenie współpracy o 

nowe podmioty, a zwłaszcza 

wzmocnienie partnerstw  

międzysektorowych. 
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105 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Zamiast: wdrażanie innowacyjnych i 

efektywnych modeli organizacji kultury - 

wdrażanie nowoczesnych modeli działania 

instytucji kultury 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 

106 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Jest niewystarczająco precyzyjnie określony.  

osoba 

fizyczna 

 

T 

107 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Powinno się wprowadzić "parytet" edukacyjny, 

tzn. obowiązek prowadzenia w każdej instytucji 

działu edukacji wprowadzającego innowacyjne 

rozwiązania kształcące odbiorców (na wzór 

Muzeum Sztuki i Filharmonii UŁ). Rozważyć też 

dodatkowy międzysektorowy program 

edukacyjny z uwzględnieniem niezbędnych w 

Łodzi działań związanych z resocjalizacją przez 

sztukę/kulturę (na tym obszarze dobre praktyki 

wypracował za miejskie finansowanie Teatr 

Chorea w Oratorium Dance Project). 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Stworzenie międzysektorowego 

systemu edukacji mieszkańców: 

pilotażowego programu edukacji 

kulturalnej, który wykorzystywałby 

formy kształcenia oparte na 

kształtowaniu nowych kompetencji 

odbiorcy.  

108 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  W obszarze instytucji - przyznawanie środków 

dodatkowych na zasadzie konkursów, na 

konkretne potrzeby programowe; wprowadzić 

dokładną ewaluację i budżet zadaniowy. Nacisk 

na merytorycznie-jakościowo rozumianą 

efektywność (np ośrodki dzielnicowe powinny 

działać na rzecz tworzenia wspólnot lokalnych i 

kształtowania odbiorców kultury bez względu na 

wiek, powinny być czymś więcej niż salami pod 

wynajem) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Powierzenie wybranym instytucjom 

miejskim dystrybucji małych 

grantów na realizację wydarzeń o 

charakterze lokalnym (niezależnie od 

procedury konkursowej prowadzonej 

przez Wydział Kultury UMŁ).Do 

instytucji zostaną przekazane dotacje 

celowe przeznaczone na 

współorganizację wydarzeń 

kulturalnych o zasięgu lokalnym. 

Zostaną w instytucjach  

przeprowadzony otwarte nabory 

ofert na współorganizację wydarzeń 

kulturalnych. Realizowane 

przedsięwzięcia wesprą ofertę 

programową instytucji 

przeprowadzającej nabór. 



 64 

109 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  W obszarze NGO - w ewaluacji projektu również 

uwzględniona powinna być wartość 

merytoryczna pracy, wartość efektów jako 

nadrzędna wobec ścisłego trzymania się 

harmonogramu zadania. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

110 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Monitoring działania NGO i instytucji powinien 

być na równym poziomie. Obecnie mamy 

sytuację, w której NGO jest w gorszej sytuacji, w 

której monitorowane jest bardziej, a nie 

uwzględnia się choćby braku własnej kadry 

administracyjnej. W obu przypadkach nie zwraca 

się uwagi na wartość działań, a jedynie na finanse 

i formalności. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

111 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  W celu poprawy dostępności należy skorelować 

działanie sektora kultury i edukacji (także 

edukacji na poziomie uniwersytetu III wieku) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Proponowane jest stworzenie 

międzysektorowego systemu 

edukacji mieszkańców: pilotażowego 

programu edukacji kulturalnej, który 

wykorzystywałby formy kształcenia 

oparte na kształtowaniu nowych 

kompetencji odbiorcy. 

112 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Monitorowanie i ewaluacja sektora kultury 

zostanie wdrożone naturalnie wraz z wdrożeniem 

budżetu zadaniowego i to powinien być 

podstawowy cel sektora kultury (zwłaszcza, że 

organizacje rządowe już funkcjonują w tym 

trybie, a rozdźwięk między sposobem działania 

instytucji samorządowych i rządowych powoduje 

często problemy komunikacyjne).  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

W związku z wprowadzeniem 

budżetów zadaniowych zakłada się 

wieloletnie prognozowanie dotacji 

dla instytucji kultury.  

113 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Większa współpraca pomiędzy instytucjami 

miejskimi i wojewódzkimi (rola Łódzkiego 

Domu Kultury - które przecież mogłyby służyć 

podczas festiwali filmowych) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Taka współpraca obecnie istnieje, 

niemiej zgłoszona uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

114 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Według mnie zabrakło w materiale dodatkowym 

kierunki działania w pkt. e)  wyodrębnienie -  

wskazano tylko domy kultury a przecież 

biblioteki także działają poza centrum Miasta a 

ich działania upowszechniające literaturę, 

czytelnictwo, działania edukacyjne są także 

interdyscyplinarne dostosowane do potrzeb 

odbiorcy lokalnego.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Domy, ośrodki kultury i biblioteki,  

które współpracują bezpośrednio z 

odbiorcą lokalnym dostosowują 

ofertę do środowiska, w którym 

funkcjonują, rozszerzając propozycje 

programowe  o działania 

wykraczające poza bezpośrednią 

sferę  kultury m.in. działania 
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prospołeczne, edukację ekologiczną 

itp. 

115 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Trzeba zdecydowanie podkreślić konieczność 

merytorycznej – ideowej, profesjonalno-

technicznej, edukacyjnej i społecznej weryfikacji 

i ewaluacji propozycji programowych instytucji 

artystycznych. Dobrym pomysłem jest system 

dotacji celowych, przeznaczonych na konkretne 

projekty – należałoby do tego dodać zasadę 

premiowania instytucji dodatkowymi dotacjami 

za dobre i skuteczne propozycji i realizacje 

programowe. W chwili obecnej, niezależnie, czy 

instytucja działa aktywnie, czy inercyjnie trwa w 

letargu, otrzymuje praktycznie ten sam budżet do 

dyspozycji... Dobrym pomysłem jest dalsze 

otwarcie instytucji miejskich na współpracę z 

NGO-sami oraz idea dystrybucji małych grantów 

przez wybrane instytucje kultury w mieście. 

Ważne jest jednak to, aby granty te mogli 

otrzymywać twórcy i animatorzy kultury, którzy 

nie mają statusu prawnego, a zatem będący 

„osobami fizycznymi”. Instytucji 

dystrybuujących tego rodzaju granty nie powinno 

też być zbyt wiele. W dokumencie jest też mowa 

o „instytucjach profilowanych” - czy nie powinna 

do nich być też Miejska Galeria Sztuki? Warto by 

pomyśleć o sprofilowaniu działalności jej 

poszczególnych części, także ich wzajemnej 

odrębności programowej, a może i kierowniczej. 

Dokument wspomina też o strategiach 

promocyjno-marketingowych – są one istotne, ale 

ważniejsze są strategie rozwojowe, 

merytoryczne, kuratorskie, badawcze i 

edukacyjne. One też powinny mieścić się w 

obszarze kryteriów właściwego zarządzania 

obszarem kultury. I tu dochodzimy do 

„monitoringu sektora kultury”: póki co jest tam 

mowa tylko o ewaluacji programów pod kątem 

potrzeb mieszkańców i pod kątem 

ekonomicznym, ale trzeba też wprowadzić 

ewaluację poziomu merytorycznego i 

profesjonalizmu działania.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 
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116 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Profesjonalizacja i odmłodzenie kadry.  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione zgodnie z 

przeprowadzoną diagnozą instytucji 

miejskich podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

117 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  zaproponowany obszar interwencji spełnia moje 

oczekiwania. Należy zwiększyć środki finansowe 

na zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych i wprowadzić specjalnych fundusz, 

dzięki któremu instytucje te będą mogły 

organizować wiele spotkań z uznanymi pisarzami 

i poetami. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

118 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Jeszcze raz podkreślę brak dostępności do 

dziedziny tańca w Łodzi. Jeśli mowa jest o 

różnorodności sztuk nie powinniśmy zapominać 

o teatrach tańca, które występują sporadycznie 

 

osoba 

fizyczna 

 

T  

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

119 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

   

 

2.2otwarcie instytucji na otoczenie społeczne  

a)należy przeciwdziałać rozproszeniu zasobów. 

Powinna być jedna instytucja która dystrybuuje 

małe granty oraz podejmuje się współprodukcji  

działań kulturalnych. Mogłoby to być 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, 

który w nowej formule byłby Ośrodkiem 

Inicjatyw Kulturalnych. Wątpliwości budzi 

ograniczanie działań do zasięgu lokalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

b)nie wskazano żadnego proponowanego 

działania oprócz „pustego” opisu starającego się 

udowodnić, że współpraca tego typu przebiega 

wzorowo. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

a) Proponowane jest powierzenie 

wybranym instytucjom miejskim 

dystrybucji małych grantów na 

realizację wydarzeń o charakterze 

lokalnym (niezależnie od procedury 

konkursowej prowadzonej przez 

Wydział Kultury UMŁ).Do instytucji 

zostaną przekazane dotacje celowe 

przeznaczone na współorganizację 

wydarzeń kulturalnych. Zostaną w 

instytucjach  przeprowadzony 

otwarte nabory ofert na 

współorganizację wydarzeń 

kulturalnych. Realizowane 

przedsięwzięcia wesprą ofertę 

programową instytucji 

przeprowadzającej nabór. 

b) Brak informacji, do której części 

dokumentu powyższa wypowiedź się 

odnosi. 
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120 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  2.1Poprawa dostępności, różnorodności i 

innowacyjności oferty kulturalnej 

  

a)należy poprawić efektywność wydatkowania 

środków. Zasadne jest przyznawanie 

dodatkowych środków w trybie konkursowym 

dla instytucji kultury (a nie przyznawanie 

bezwarunkowe) 

 

b)Należy upublicznić listę dostępnych lokali 

przeznaczonych na pracownie – zarówno tych już 

udostępnionych jak i nowego zasobu lokalowego. 

Zasadne wydaje się również udostępnienie w 

całości budynku pofabrycznego na potrzeby 

działań kulturalnych i artystycznych (np. fabryki 

na pl. Komuny Paryskiej) 

 

c) Należy zmienić proporcje pomiędzy 

dofinansowaniem instytucji kultury a NGO, 

dostosowując ją do standardów największych 

polskich metropolii. Ponadto zastanawia fakt, że 

monitorowanie zostało wskazane jedynie 

odnośnie NGO, a nie instytucji kultury, przez 

które przechodzą znacząco większe środki. Bez 

określenia wskaźnika zapis zbędny. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

a) Zgłoszona uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

b) Lista pracowni jest dostępna w 

Wydziale Budynków i Lokali 

Urzędu Miasta Łodzi. 

 

 

c) Środki są przyznawane w 

zależności od możliwości 

budżetowych Miasta Łodzi. System 

monitoringu sektora kultury odnosi 

się zarówno do instytucji miejskich 

jak i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze kultury.  

121 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  2.3profesjonalizacja 

b) powinny zostać wskazane dodatkowe działania 

służące usprawnieniu procedury konkursowej: 

zakupy rzeczowe do 3500, przejrzyste zasady 

uzupełniania błędów formalnych, spotkania 

informacyjne, wzorcowy wniosek, szczegółowe 

karty oceny 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Analizując współpracę miasta z 

organizacjami pozarządowymi pod 

kątem udziału w otwartych 

konkursach ofert uwagę zwraca 

znaczna liczba błędnie wypełnionych 

wniosków. W celu usprawnienia 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi stopniowo 

wprowadza się  zintegrowany system 

informatyczny NOVUS. Program ten 

stanowić ma nowy kanał 

komunikacji, umożliwiający 

użytkownikom: mieszkańcom, 

pracownikom urzędów, 

organizacjom pozarządowym 

uzyskanie powszechnego, łatwego 

dostępu do informacji o III sektorze. 

Program zawiera Elektroniczny 
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Generator Wniosków – narzędzie 

wspierające cały proces 

przeprowadzania konkursów ofert, 

od ogłoszenia konkursu do 

podpisania umowy. Narzędzie to, 

poprzez interaktywny formularz, 

umożliwi prawidłowe wypełnienie i 

złożenie oferty konkursowej. 

Interaktywny Generator ma 

równocześnie pomóc w 

pozyskiwaniu i aktualizowaniu 

danych nt. organizacji 

pozarządowych i realizowanych 

przez nie zadań publicznych. 

122 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  przydałoby się opracowanie systemu dotacji 

przyznawanych na konkretne cele należy 

doprecyzować ewaluację działań w instytucjach 

kultury pod kątem merytorycznym  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wdrażany system ewaluacji 

monitoringu w instytucjach kultury 

wprowadza nowoczesne metody 

zarządzania kulturą, standardu 

świadczonych usług polegających na 

generowaniu usług kulturalnych, 

które najpełniej odpowiadając 

potrzebom i oczekiwaniom 

mieszkańców i prowadzą do 

uzyskania jak największych efektów 

przy optymalizacji kosztów. 

123 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Różnorodność i innowacyjność to hasła , które 

niewiele mówią. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W wyniku prac nad dokumentem  

Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi niejednoznaczne 

pojęcia zostaną zdefiniowane celem 

ujednolicenia interpretacji. 

124 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Większe skupienie na tych dziedzinach kultury 

tego miasta, które już w niej istnieją przez rys 

historyczny. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

125 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Cele zostały dobrze określone osoba 

fizyczna 

T Dziękuję, cenna uwaga. 
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126 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Ewaluacja powinna być przeprowadzana w 

każdej instytucji kultury przez zewnętrzne rady 

ekspertów lub wyspecjalizowane firmy, ich 

opinie powinny mieć funkcję doradczą. Bardzo 

ważna jest promocja poszczególnych instytucji 

wśród najbliższych mieszkańców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Uwaga dotycząca monitoringu 

sektora kultury zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

127 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Brak wsparcia dla prężnie działających 

podmiotów mających tymczasowe problemy 

finansowe (są zostawione samym sobie i 

zagrożone upadkiem) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

 

128 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Wzbogacenie i uzupełnienie łódzkiej oferty 

kulturalnej poprzez ofertę warszawską i w drugą 

stronę - umożliwnie mieszkańcom Warszawy 

skorzystanie z oferty łódzkiej (uruchomienie 

połęczenia PKP Łódź-Warszawa po godz. 22.00) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

129 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Myśląc o dostępności oferty kulturalnej (w tym 

także czytelniczej) należałoby uwzględnić jakąś 

efektywną formę stałego wsparcia w postaci 

funduszu na zakup nowości pozwalający 

bibliotekom pełniej realizować oczekiwania 

czytelnicze.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

130 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE 

  Wskazane w tym obszarze działania są 

szczególnie niezbędne wobec stanu 

rzeczywistego, który wymaga obecnie zmian w 

zakresie zarządzania instytucjami kultury w 

mieście 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

131 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE  

  Trzeba zdecydowanie podkreślić konieczność 

merytorycznej – ideowej, profesjonalno-

technicznej, edukacyjnej i społecznej weryfikacji 

i ewaluacji propozycji programowych instytucji 

artystycznych.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

132 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE  

  Sformułowania – ponownie – są zbyt ogólnikowe 

i nie obejmują wszystkich problemów.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W wyniku prac nad dokumentem  

Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi niejednoznaczne 

pojęcia zostaną zdefiniowane celem 

ujednolicenia interpretacji. 



 70 

133 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE  

  Poza działaniami wymienionymi w obszarze 

interwencji (w jakiś sposób zasadnymi) 

niezbędne jest wprowadzenie projektowości i 

budżetów celowych (zadaniowych) również na 

wydarzenia cykliczne (wieloletnie). W planach 

strategii zbyt często wspomina się także o kwestii 

promocji, a za mało o przedmiocie promocji: to 

on jest nieciekawy, a promocja jest tylko 

pochodną nieciekawej merytorycznie oferty 

większej części łódzkich instytucji. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W związku z wprowadzeniem 

budżetów zadaniowych zakłada się 

wieloletnie prognozowanie dotacji 

dla instytucji kultury, oraz 

organizacji pozarządowych 

realizujących zadania z obszarów 

strategicznych.  

134 OBSZAR 

INTERWENCJI II: 

ZARZĄDZANIE  

  Ciekawym pomysłem byłoby – dla instytucji 

kultury – wyodrębnienie subwencji na bieżącą 

działalność (przetrwalnikowych) / na inwestycje 

w infrastrukturę / i – najważniejszych – na 

działalność projektową, merytoryczną. Instytucje 

powinny umieć wskazać, jaka część subwencji 

wykorzystywana jest na działania kulturalne, a 

jaka służy utrzymywaniu nieefektywnego 

systemu. 

Należy podkreślić rolę oceny 

MERYTORYCZNEJ: to ona w pierwszej 

kolejności powinna być podstawą do 

rozwiązywania/zawiązywania umów z 

dyrektorami instytucji kultury 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

135 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Konieczny parytet edukacyjny, międzysektorowy 

miejski program edukacyjny, dotacje celowe na 

takie projekty; wykorzystanie dobrych praktyk 

wypracowanych na terenie Łodzi przez instytucje 

marszałkowskie oraz III sektor. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Proponowane jest stworzenie 

międzysektorowego systemu 

edukacji mieszkańców: pilotażowego 

programu edukacji kulturalnej, który 

wykorzystywałby formy kształcenia 

oparte na kształtowaniu nowych 

kompetencji odbiorcy. 

136 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Nie zawsze skupiać się powinno na ofercie 

skierowanej do poszczególnych grup wiekowych, 

możliwe jest również aby część oferty 

skierowana była zarówno do dzieci jak i 

dziadków/rodziców. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Proponowane jest profilowanie 

oferty edukacyjnej.  
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137 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Dużo uwagi należy przyłożyć do aspektu 

"wyrównanie szans najmłodszych łodzian w 

sektorze kultury" 

- j.w. wykorzystać innowacyjne metody 

wypracowane już w Łodzi w zakresie pracy z 

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

oraz poszukiwanie nowych metod 

- dostosowanie nie tylko infrastruktury, ale też 

oferty instytucji dla niepełnosprawnych 

(niewidomych, niesłyszących itd) oraz dobre 

informowanie o takich zmianach (te osoby 

przywykły nie chodzić do instytucji) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T  

 

Cenna uwaga. Zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

138 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Jeżeli ma nastąpić powierzenie wybranym 

instytucjom puli do dystrybucji dla otwartych 

konkursów ofert - małych grantów, powinna to 

być mała ilość instytucji (dwie). 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

139 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  W kwestii promocji - wykorzystanie kontaktów, 

np miast partnerskich. 

osoba 

fizyczna 

T   

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

140 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Instytucje kultury powinny monitorować 

zainteresowania swoich klientów/użytkowników, 

nastawić się bardziej na odbiorów, nie służyć 

tylko artystom 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zalecane w założeniach do Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi przeprowadzenie badań 

określających potrzeby i 
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141 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Najważniejsze to przeprowadzenie badań potrzeb 

kulturalnych mieszkańców naszego miasta. 

Zaprezentowane wyniki badań na Łódzkim 

Kongresie Kultury były przeprowadzone moim 

zdaniem na zbyt małej próbie i nie były 

reprezentacyjne. Potrzebne są  badania potrzeb 

odbiorców kultury i badania struktury 

mieszkańców. 

W dodatkowym materiale w pkt. b - edukacja 

kulturalna  - powinno się położyć nacisk także na 

edukację literacką, która wiąże się również z 

edukacją teatralną nie tylko tematyka wskazana 

w dokumencie. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

kompetencje kulturalne 

mieszkańców Łodzi 

142 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Warto rozszerzyć ofertę nieodpłatnych zajęć 

edukacyjnych nie tylko dla najmłodszych ale 

także dla seniorów, którzy także z tego powodu 

często są wykluczeni. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

143 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Pkt. d) - mówiący o równym dostępie do kultury 

- należy wesprzeć instytucje kultury mające 

zasięg działania na tych obszarach - osiedlach 

peryferyjnych.     

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

144 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Edukację kulturalną powinno się prowadzić we 

wszystkich instytucjach kultury, a nie tylko w 

bibliotekach i domach kultury. Powinno się 

dążyć do stałego podnoszenia poziomu 

merytorycznego i innowacyjności przedsięwzięć 

edukacyjnych. Oprócz dotacji celowych na 

projekty edukacyjne, należy zdecydowanie 

wprowadzić parytet edukacyjny, wymuszający 

wykorzystanie określonej części budżetu 

instytucji na działania edukacyjne i edukacyjno-

społeczne, ale realne, a nie nominalno-

namiastkowe. Należy też podnosić świadomość i 

kompetencje kulturowe mieszkańców Łodzi, a 

nie jedynie dostosowywać ofertę do ich potrzeb – 

w potrzeby te należy się wsłuchać i je 

uwzględniać, ale też starać się je kształtować. W 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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tym celu absolutnie niezbędne jest wprowadzenie 

programu współpracy Wydział Kultury, instytucji 

kultury z instytucjami i instancjami 

odpowiedzialnymi za edukację szkolną, w 

zakresie wprowadzenia do przedszkoli i szkół 

realnej, przemyślanej, atrakcyjnej i długofalowej 

edukacji kulturalnej. Jeśli chodzi o poprawę 

infrastruktury: nie powinien być to cel sam w 

sobie, poprawa tak powinna być uzasadniona 

merytorycznie, powinna odpowiadać potrzebom 

wynikającym z wizji i misji instytucji. Nie można 

dopuszczać do takich sytuacji, jak w Miejskiej 

Galerii Sztuki, w której nie można wbić 

przysłowiowego (ale i dosłownego!) gwoździa w 

ścianę, nie mówiąc już o zbudowaniu na czas 

wystawy dodatkowej ścianki kartonowo-

gipsowej, co jest absolutnym standardem w tego 

typu instytucjach w Polsce. Okazuje się zatem, że 

łódzka instytucja mieniąca się galerią sztuki 

współczesnej podporządkowała możliwości 

ekspozycyjne tej sztuki ograniczeniom, jakie 

narzucił źle pomyślany remont.  

145 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Włączenie publiczności w działanie instytucji - 

animatorzy i pracownicy w służbie odbiorców, a 

nie odwrotnie.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W Polityce Rozwoju Kultury 2020+ 

dla Miasta Łodzi cały III cel 

strategiczny poświęcony jest 

odbiorcy i podnoszeniu poziomu 

uczestnictwa w kulturze.  

146 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Najważniejsze jest podniesienie kompetencji 

odbiorców, nie – łatwe do uzyskania w drodze 

zaniżenia jakości oferty – szybki zwiększenie ich 

liczby. Problemem w Łodzi jest nie tylko niska 

partycypacja w kulturze, ale PRZEDE 

WSZYSTKIM wieloletnie zaniedbania w 

edukowaniu Łodzian do odbioru kultury wyższej. 

Nie oznacza to, że rozwiązaniem są jedynie 

programy edukacyjne szkolne, czy organizowane 

okazjonalnie: edukację odbiorców kultury 

uzyskuje się przez wieloletnie i konsekwentne 

wskazywanie i promowanie działań 

wymagających artystycznie. Należy zatem 

wyraźnie podkreślić różnorodność oferty 

kulturalnej i śmiało odróżniać kulturę na 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W Polityce Rozwoju Kultury 2020+ 

dla Miasta Łodzi cały III cel 

strategiczny poświęcony jest 

odbiorcy i podnoszeniu poziomu 

uczestnictwa w kulturze. Temu 

służyć ma dodatkowo 

międzysektorowy system edukacji 

mieszkańców: pilotażowy program 

edukacji kulturalnej, który 

wykorzystywałby formy kształcenia 

oparte na kształtowaniu nowych 

kompetencji odbiorcy. 
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wysokim poziomie merytorycznym od erzacu 

kultury. Skandaliczne jest tolerowanie sytuacji, w 

której jeden z dwóch miejskich teatrów 

dramatycznych (Powszechny) utrzymuje, iż 

edukuje widza: sprzyja jego najniższym gustom. 

Podobnie robi Teatr Muzyczny. Edukowanie jest 

przede wszystkim regularnym i przemyślanym 

podnoszeniem poprzeczki: te działania miasto 

powinno wspierać najsilniej. 

147 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Zbytnia ogólnikowość.   

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

 

148 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  3.2 a)tu drugi raz powtarza się zapis o małych 

grantach. Bardzo złym pomysłem jest 

rozproszenie zasobów na wiele instytucji. 

 

osoba 

fizyczna 

 

 

149 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  obecnie rzeczywiście film może być 

dominującym obszarem działań, ale nie należy 

marginalizować innych dziedzin, które w 

przyszłości mają się wybić ponad film 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

150 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  nie należy zapomnieć o sztuce artystycznej, takiej 

jak, przedmiot, obraz, architektura, muzyka, 

taniec, przestrzeń miejska, teatr, telewizja 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

151 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Zapomina się o seniorach oraz osiedlach 

peryferyjnych Łodzi 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W Polityce Rozwoju Kultury 2020+ 

dla Miasta Łodzi cały III cel 

strategiczny poświęcony jest 

odbiorcy i podnoszeniu poziomu 

uczestnictwa w kulturze z 

uwzględnieniem: kulturalnej 

aktywizacji pokolenia 60+. 
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152 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

W kierunkach działania 

pkt. A proponuję zapis: 

"rozwijanie systemu dotacji 

celowych dla instytucji 

kultury na projekty 

merytoryczne szczególnie 

istotne dla rozwoju kultury 

w Łodzi 

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi.  

 

153 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

Należy dokonać 

modyfikacji zapisu w celu 

operacyjnym 3.1, ppkt b na: 

"opracowanie miejskiego 

programu edukacji 

kulturalnej objemującego 

wspólne działania instytucji 

kulturalnych, oświatowych 

i organizacji 

pozarządowych" 

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

154 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Zaproponowane rozwiązania spełniają moje 

oczekiwania, gdyż położono duży nacisk na 

edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Dają 

również nadzieję na wymianę sprzętu 

komputerowego udostępnianego mieszkańcom w 

bibliotekach publicznych. Uważam, że nie są 

potrzebne jakiekolwiek zmiany 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Dziękuję, cenna uwaga. 

155 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

W nowym ppkt np. b1 

proponuję zapisać 

"wydzielenie w budżecie 

miejskim dotacji celowej na 

program edukacji 

kulturalnej i w drodze 

konkursu skierowanie do 

instytucji realizujących..." 

   

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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156 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

W kolejnym ppkt np. b2 

proponuję zapisać 

"wprowadzenie szkolnego 

karnetu kulturalnego np. 

dwukuponowego" na 

spektakl teatralny i koncert 

muzyczny"  

Coś na kształt dawnych abonamentów 

teatralnych 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

157 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

Alternatywne zapisy pkt. 

B1 i b2 mogą znaleźc sie 

ppkt b w takim brzemieniu: 

"Miejski program edukacji 

kulturalnej opierać się 

będzie na dwóch filarach: 

1) dotacji celowych na 

preferowane/wytypowane 

dziedziny edukacji 

kulturalnej oraz 2) 

szkolnym karnecie 

kulturalnym 

Nie chodzi mi tutaj o zapis, ale o ideę  

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

158 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

Zmodyfikować ppkt c w 

celu operacyjnym 3.1 na 

"zwiększenie atrakcyjności 

instytucji miejskich 

poprzez modernizację i 

unowocześnienie 

infrastruktury"  

cyfyryzacja!  

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

W podpunkcie dotyczącym 

zwiększenia atrakcyjności 

infrastruktury miejskiej zostanie 

dodany podpunkt dotyczący 

cyfryzacji.  

159 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA 

  Kierunek jest właściwy. Zwiększać, 

modyfikować ofertę instytucji kultury. Szerzej 

udostępniać infrastrukturę miasta na rzecz 

działań samorządowych instytucji kultury, jak i 

pozostałych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 

160 OBSZAR 

INTERWENCJI III: 

ODBIORCA  

  Edukację kulturalną powinno się prowadzić we 

wszystkich instytucjach kultury, a nie tylko w 

bibliotekach i domach kultury. Powinno się 

dążyć do stałego podnoszenia poziomu 

merytorycznego i innowacyjności przedsięwzięć 

edukacyjnych.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

W założeniach Polityki Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi 

obszerna część poświęcona jest 

edukacji prowadzonej zarówno w 

instytucjach miejskich oraz w 

projektach prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe.  
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161 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Staże - konieczny system stażowy w instytucjach, 

tak aby każda nie działała samowolnie i nie 

musiała pojedynczo rozwiązywać 

powtarzających się problemów. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T  

Punkt poświęcony promowaniu staży 

w instytucjach kultury jest ujęty w 

założeniach Polityki Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi w 

celu operacyjnym nr IV.  

 

162 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Pracownie - konieczne jest stworzenie puli 

dostępnych pracowni (z przejrzystą informacją, 

przez kogo są użytkowane). Wcześniej jednak 

należy POŁOŻYĆ NACISK NA ZAWARCIE 

ODPOWIEDNIEGO ZAPISU W MIEJSKIEJ 

POLITYCE MIESZKANIOWEJ, KTÓRA W 

ŻADEN SPOSÓB GO NIE UWZGLĘDNIENIA, 

zakładający wyprzedaż prawie całego zasobu 

miasta. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Lista pracowni jest dostępna w 

Wydziale Budynków i Lokali 

Urzędu Miasta Łodzi.  

163 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Należy sprecyzować warunki na jakich będą 

udzielane granty dla artystów oraz wyodrębnić 

budżety grantowe w instytucjach kultury (przy 

założeniu, że dotacja dla instytucji kultury będzie 

powiększona o dotację celową przeznaczoną 

właśnie na dofinansowywanie projektów 

zewnętrznych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T  

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

164 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Cele operacyjne obszaru interwencji IV pokazują 

także, że myśląc o działalności instytucji kultury 

zapomina się o administracyjnej stronie działania 

tych instytucji. Wsparcie artystów to tylko 

połowa sukcesu funkcjonowania kultury. Spore 

problemy sprawia znalezienie specjalistów z 

zakresu administracji, zarządzania czy prawa, 

który specjalizowaliby się w pracy w instytucjach 

kultury. zatem programy stażowe powinny objąć 

w szczególności kadrę administracyjno-

finansową, która zbudowałaby zaplecze 

funkcjonowania instytucji kultury.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

165 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Dobrze byłoby, żeby powstał jakiś cykl 

kryminałów o Łodzi z przełomu XIX i XX wieku 

- coś jak Marek Krajewski. Może jakiś konkurs 

(na podstawie próbki prozy), z gwarancją 

dofinansowania, albi prościej - stypendium 

twórczym? 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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166 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Zaproponowane rozwiązania spełniają moje 

oczekiwania i nie wprowadzałabym w nich 

żadnych modyfikacji 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

167 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Inny pomysł: Łódź ma słabe notowania w kraju. 

A jakby tak wybrac paru znanych w Polsce 

artystów I KRYTYKÓW, na dwumiesięczne 

styopendia, takie tip-top, pod warunkiem, że 

napiszą obszerny esej o Łodzi? W regulaminie 

nie można by pisac "w pozytywnym świetle" - 

ale jakoś tak to sformulować, zeby zyskali 

gwarancje jakiegos dodatkowej nagrody, np. 

"przyjaciel Lodzi", jesli OPUBLIKUJA w 

waznych gazetach lub czasoipisamch w kolejnym 

roku cos pozytywnego o Łodzi? Tym mogłoby 

się zając Biuro Promocji - tylko ostrożnie, żeby 

artystów i krytyków nie urazić, że nie płaci im się 

za PR 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

168 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Jak dokonywać ewaluacji i kto to będzie robił? 

Jakie metody monitorowania wybierze Urząd? 

Znowu same ogólniki. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Na etapie konsultowania założeń 

polityki podawane są tylko kierunki 

konstruowania dokumentu. 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

samą Polityką Rozwoju Kultury 

2020+ dla Miasta Łodzi. 

169 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Ta część, podobnie jaki i pozostałe wymaga 

uruchomienia strategicznych środków 

finansowych - 8 stypendiów po 10 tys. to za mało 

na kreowanie wizerunku Łodzi jako miasta 

przyjaznego artystom. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

 

 

 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

170 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Można rozszerzyć sformułowanie powyższe o 

animatorów kultury- wsparcie młodych twórców 

i animatorów kultury. Promowanie staży w 

instytucjach kultury wymaga systemowego 

działania. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 
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171 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  W materiale dodatkowym w pkt. d zgodnie z 

uwagami w trakcie konsultacji warto zmienić 

sformułowanie przedsięwzięć kulturalnych na 

działania kreatywne. 

- udostępnienie przestrzeni DKM dla działań 

kreatywnych 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Miasta Łodzi. 

172 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Propozycje idą w dobrym kierunku, ale kilka 

kwestii trzeba uzupełnić. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

173 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  „Zainteresowanie” instytucji kultury płatnymi 

stażami nie wystarczy: powinny być na ten cel 

wyasygnowane środki na dotacje celowe. Jeśli 

chodzi o pracownie dla twórców, to komisja 

przyznająca pracownie powinna być tak dobrana, 

aby nie uprzywilejowywać jakiejś partykularnej 

części środowiska twórczego. Lecz głównym 

problemem jest brak lokali na pracownie: trzeba 

pilnie zwiększyć bazę lokalową z 

przeznaczeniem na pracownie twórcze – bez tego 

cały program pracowni artystycznych nie ma 

sensu! Należy doprowadzić do współpracy 

Wydziału Kultury i Wydziału Budynków oraz 

poczynić odpowiednie modyfikacje w miejskiej 

polityce mieszkaniowej, aby przeznaczyć 

istniejące pustostany na pracownie. To wszystko 

jednak wciąż nie wystarczy, aby zatrzymać w 

Łodzi „talenty”, nie mówiąc już o przyciągnięciu 

tu takowych z innych miast. Trzeba 

zaproponować twórcom atrakcyjne rozwiązania: 

preferencyjne, wymiernie obniżone czynsze. 

Właściwym posunięciem byłoby też oddanie 

kilku miejsc – np. dwu kamienic w centrum 

miasta na potrzeby pracowni, NGO-ów, 

klubokawiarni itd., co pozwoliłoby na oddolną, 

kulturową i społeczną rewitalizację sąsiedztwa. 

W przypadku stypendiów twórczych, obok 

przeznaczenia odpowiednio dużych funduszy w 

budżecie miasta, istotne jest to, aby komisja 

konkursowa obejmowała autorytety (artystów, 

kuratorów itd.) o renomie ogólnopolskiej i/lub 

międzynarodowej – nada to imprezie (a zatem i 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 
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miastu) odpowiednią rangę i prestiż. Konieczne 

są też dodatkowe działania: w łódzkim „CSW” 

(centrum sztuki współczesnej – mniejsza o 

nazwę, chodzi o standardy funkcjonowania), 

jakim powinna się stać Miejska Galeria Sztuki, 

powinny zostać stworzone i wdrożone programy 

wyszukiwania i wspomagania młodych talentów, 

a także organizacji cyklicznych projektów 

rozwijających i prezentujących dokonania 

łódzkiego środowiska artystycznego.  

174 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Propozycje idą w dobrym kierunku, ale są 

zdecydowanie niewystarczające. Jeśli nie będą im 

towarzyszyły wskazane poniżej działania, nie uda 

się osiągnąć planowanych celów. A rzecz 

dotyczy jednej z największych bolączek i 

symptomów kryzysu, jakiego doświadcza miasto: 

odpływu zdolnych ludzi. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi 

175 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Lista pracowni.  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Lista pracowni jest dostępna w 

Wydziale Budynków i Lokali 

Urzędu Miasta Łodzi. 

176 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Wymienione w dokumencie propozycje i 

postulaty uzupełnienia i doprecyzowania. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Wszystkie propozycje zostaną 

doprecyzowane w samym 

dokumencie Polityki Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi 

177 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Głównym problemem jest brak lokali na 

pracownie: trzeba pilnie zwiększyć bazę 

lokalową z przeznaczeniem na pracownie 

twórcze – bez tego cały program pracowni 

artystycznych nie ma sensu! Należy doprowadzić 

do współpracy Wydziału Kultury i Wydziału 

Budynków oraz poczynić odpowiednie 

modyfikacje w miejskiej polityce mieszkaniowej, 

aby przeznaczyć istniejące pustostany na 

pracownie. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Lista pracowni jest dostępna w 

Wydziale Budynków i Lokali 

Urzędu Miasta Łodzi. 

178 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  To wszystko jednak wciąż nie wystarczy, aby 

zatrzymać w Łodzi „talenty”, nie mówiąc już o 

przyciągnięciu tu takowych z innych miast. 

Trzeba zaproponować twórcom atrakcyjne 

rozwiązania: preferencyjne, wymiernie obniżone 

czynsze.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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179 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Właściwym posunięciem byłoby też oddanie 

kilku miejsc – np. dwu kamienic w centrum 

miasta na potrzeby pracowni,  klubokawiarni itd., 

co pozwoliłoby na oddolną, kulturową i 

społeczną rewitalizację sąsiedztwa.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Takie działania są podejmowane 

zgodnie z uchwałą nr XXXI/566/12 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 

stycznia 2012 r. w sprawie zasad 

gospodarowania lokalami 

użytkowymi do wynajmowania w 

trybie bezprzetargowym lokali 

użytkowych położonych w strefie 

„0”, fundacjom i stowarzyszeniom 

na prowadzenie działalności w 

zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego”. 

180 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  W przypadku stypendiów twórczych, obok 

przeznaczenia odpowiednio dużych funduszy w 

budżecie miasta, istotne jest to, aby komisja 

konkursowa obejmowała autorytety (artystów, 

kuratorów itd.) o renomie ogólnopolskiej i/lub 

międzynarodowej – nada to imprezie (a zatem i 

miastu) odpowiednią rangę i prestiż.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Takie założenia ujęte są w przyjętej 

podczas sesji Rady Miejskiej w 

Łodzi w dn. 4 lipca uchwale w 

sprawie szczegółowych warunków, 

trybu przyznawania i wysokości 

stypendiów dla osób zajmujących się 

twórczością artystyczną oraz 

upowszechnianiem i animacją 

kultury. 

181 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Konieczne są też dodatkowe działania: w 

łódzkim „CSW” (centrum sztuki współczesnej – 

mniejsza o nazwę, chodzi o standardy 

funkcjonowania), jakim powinna się stać Miejska 

Galeria Sztuki, muszą  zostać wdrożone 

programy wyszukiwania i wspomagania młodych 

talentów, a także organizacji cyklicznych 

projektów rozwijających i prezentujących 

dokonania łódzkiego środowiska artystycznego.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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182 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  a)promowanie staży w instytucjach kultury 

Nie wskazano sposoby osiągnięcia tego celu. 

Powinien zostać opracowany program staży w 

miejskich instytucjach kultury wraz z 

zapewnionym finansowaniem. Program powinien 

stanowić część akcji „Młodzi w Łodzi” 

 

a) włączenie staży w program „Młodzi w Łodzi”, 

środki na staże 

b) upublicznienie listy aktualnie istniejacych 

pracowni 

c) stypendia powinny nosić nazwę "twórcze" 

(artystyczne jest złym zapisem) 

d) udostepniania lokali nie ma w strategii 

mieszkaniowej. Strategia mieszkaniowa zakłada 

sprzedaż zasobu miejskiego. Należy opracować 

listę lokali do zatrzymania. 

 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych uwagi zostaną 

uwzględnione podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

183 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  4.2. 

a) brak wskazanego sposobu realizacji celu. W tej 

formie zapis zbędny 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

184 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  należy doprowadzić do współpracy Wydziału 

Kultury i Wydziału Budynków oraz poczynić 

odpowiednie modyfikacje w miejskiej polityce 

mieszkaniowej, 

aby przeznaczyć istniejące pustostany na 

pracownie (co jest zjawiskiem typowym m.in. dla 

Niemiec czy Francji) 

- Miejska Galeria Sztuki powinna zajmować się 

wyszukiwaniem i promowaniem młodych 

talentów, a nie tylko czekaniem na inicjatywy 

uznanych twórców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

185 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  edukacja kulturalna powinna obejmować 

wszelkie instytucje kultury a nie tylko domy 

kultury 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Polityka rozwoju kultury obejmuje 

stworzenie międzysektorowego 

systemu edukacji mieszkańców: 

pilotażowego programu edukacji 

kulturalnej, który wykorzystywałby 
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formy kształcenia oparte na 

kształtowaniu nowych kompetencji 

odbiorcy. 

186 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Kursy, warsztaty, współpraca istniejących już 

instytucji kultury z nowo powstającymi, bądź też 

na zasadzie wspierania początkujących twórców 

otwierając się na ich propozycje i prace. 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

187 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Brak mowy o konkretnym wsparciu finansowym 

niezależnych projektów kulturalnych. 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

188 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Do której grupy mamy zaliczyć seniorów, którzy 

odkryli w sobie potencjał artystyczny? Dlaczego 

ta grupa nie może liczyć na stypendium? 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

189 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Idea słuszna, lecz tytuł obszaru niezbyt 

szczęśliwy. Każdy twórca to w jakiejś mierze 

talent, ale słowo talent kojarzy się z młodymi; 

później stają się mistrzami. Lub nie... Chyba 

powinno znaleźć się jakieś inne określenie, 

szersze, np. Artysta czy Twórcy w Łodzi 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

190 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Zapis nie spełnia oczekiwań, ponieważ dzieli 

środowisko osób aktywnych twórczo, pomija 

"starych" i "nieznanych", a także i im należy się 

wsparcie 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

191 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY 

  Wsparcie w tym obszarze należy skierować do 

szerokiego kręgu osób twórczych (chętnych), bez 

względu na ich dorobek i status wiekowy. Miasto 

prowadzi zróżnicowane placówki kulturalne, 

więc realizacja tego postulatu nie powinna 

stanowić problemu 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Warunki przyznania stypendiów dla 

osób zajmujących się twórczością 

artystyczną oraz upowszechnianiem i 

animacją kultury, są jasno określone 

w regulaminie. Aktywizacja 

mieszkańców Łodzi w ramach 

rozwijania talentów i pasji bez 

względu na kryterium wieku oraz 

doświadczenia będą realizowane w 
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lokalnych centrach aktywności 

(domach kultury i bibliotekach).  

192 OBSZAR 

INTERWENCJI IV: 

TALENTY  

  Obszarem interwencji powinna być 

natychmiastowa decyzja o przerwaniu złych 

praktyk w zarządzaniu łódzką kulturą, czyli 

rozwiązanie umów z ludźmi, którzy tę kulturę od 

lat tu tworzą: to zaproszenie do kierowania 

instytucjami kultury (w drodze konkursu) osób 

utalentowanych jest najłatwiejszym sposobem na 

wspieranie w Łodzi talentów. Nie powinno się 

też faworyzować środowisk lokalnych: 

problemem w Łodzi jest nie tylko emigracja 

talentów z Łodzi, ale i brak napływu nowych 

talentów: między oboma problemami (i 

rozwiązaniami) należy postawić znak równości. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

193 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  We wskazanych w tym formularzu punktach, 

podobnie jak podczas konsultacji, nie było mowy 

o finansowaniu sektora kultury w naszym 

mieście. Co będzie zapleczem dla propozycji 

wiążących się np. z "wdrażaniem innowacyjnych 

i efektywnych modeli organizacji kultury", 

"wzmocnieniem instytucji kultury z obszarów 

strategicznych", "wspieraniem przedsięwzięć z 

obszarów strategicznych" czy "wspieraniem 

twórców kultury". Myślę, że w powstającym 

dokumencie warto zwrócić na to uwagę i zapisać 

rodzaj gwarancji/zabezpieczenia dla możliwości 

realizacji poszczególnych celów operacyjnych.   

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Konsultacje społeczne na tym etapie 

obejmowały założenia polityki 

sektorowej. Szczegółowe informacje 

dotyczące określenia wskaźników 

finansowych zostaną ujęte w 

dokumencie Polityki  Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.  

194 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Należy jeszcze mocniej zaakcentować rolę 

dziedzictwa filmowego - to jest marka, którą 

Łódź wciąż ma Tu nie trzeba się pocić, by 

wytwarzać to na nowo - ale łatwo stracić... 

Zasadniczą rolę powinno odgrywać nowe 

Centrum Kultury Filmowej. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

195 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Niezbędne są konkursy na stanowiska 

kierownicze w instytucjach kultury. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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196 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Należałoby wprowadzić kalendarz inicjatyw 

kulturalnych, by nie nakładały się na siebie.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

197 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Większy nacisk na wielokulturowe dziedzictwo 

Łodzi - flagowy festiwal 4 kultur 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

198 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Konieczne wzmocnienie potencjału filmowego - 

nie mamy dużego festiwalu, a Łódź się nadal 

kojarzy z filmem 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

199 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Do Muzeum Kinematografii wstyd kierować 

zagranicznych gości - zwłaszcza kiedy znają 

Muzeum w Turynie...  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

200 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Moja koleżanka chciała się nauczyć grac na 

gitarze. Długo musiała szukać, w końcu w jakimś 

domu kultury znalazła. WSZYSTKIE DOMY 

KULTURY POWINNY MIEC JEDNA, 

PRZEJRZYSTA STRONE WWW, z funkcją 

wyszukiwarki kursów. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

201 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Moja córka i wiele dzieci moich znajomych 

wyjechało z Lodzi. Nie identyfikują się z tym 

miastem - może jakieś konkursy wiedzy o 

kulturze Łodzi? 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

202 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Zawsze byliśmy dumnie, ze jesteśmy "miastem 

filmowym". Ale tak naprawdę tu działa tylko 

kino Charlie, po odjeździe Camerimage nic się 

nie dzieje. Może to Centrum Kultury Filmowej 

coś pomoże... 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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203 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Dobrze, ze cos się ruszyło, ale ten dokument jest 

niejadalny 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

204 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Rewitalizacja Księżego Młyna!!! Tam jest tak 

pięknie... 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

205 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Szkoda, ze nie ma słowa o Camerimage - ale to 

Centrum Kultury Filmowej na bazie tego, co 

zostało po wytwórniach, to bardzo dobry pomysł. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

206 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Jak już wspomniałam, należałoby 

przeorganizować strukturę tej koncepcji, 

wpisując "Dziedzictwo nowoczesności" w 

miejscu wizji, a nie jako jeden z obszarów 

interwencji. Ewidentnie te 4 obszary nie są z tego 

samego poziomu. "Dziedzictwo nowoczesności" 

to poziom treści, istoty semantycznej, z kolei 

pozostałe obszary: "Zarządzanie", "Odbiorca", 

"Talenty" są z poziomu sposobu realizacji.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

207 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Zgadzam się z postulatem iż polityka kulturalna 

naszego miasta powinna dotyczyć działań 

niekomercyjnych, ale ważnych wymagających 

wsparcia i pomocy miasta. 

Najważniejsza jest właściwa  promocja działań 

kulturalnych dotarcie z ofertą do szeroko 

rozumianego odbiorcy oraz edukacja i 

podnoszenie kompetencji odbiorców. 

Ważna jest także współpraca z Wydziałem 

Edukacji i wspólne działania w zakresie edukacji 

najmłodszych odbiorców kultury i aktywne 

współdziałanie nauczycieli dotąd często 

ograniczające się do przyprowadzenia grupy na 

zajęcia. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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208 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Uznaje za jeden z obszarów strategicznych 

czegoś, co nazwałbym "pracą organiczną". 

Chodzi o nacisk i dofinansowanie działalności 

domów kultury. Nacisk na organizację imprez 

własnymi środkami z wykorzystaniem zespołów 

artystycznych z danej placówki. Powinny to być 

koncerty, imprezy dla lokalnych społeczności, 

osiedli, ewentualnie dzielnicy. Zwłaszcza dla 

młodzieży, która błąka się po osiedlach. Tego 

typu imprezy wymagają tylko i wyłącznie 

aktywności i chęci personelu. Praktycznie nie 

wymagają środków finansowych.  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

209 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  1.Konieczne jest zwiększenie funduszy na 

kulturę, a ściślej na przedsięwzięcia ugruntowane 

merytorycznie i społeczne, nie zaś na pustą 

promocję – należałoby doprowadzić do ścisłej 

współpracy Wydziału Promocji i Wydziału 

Kultury, tak aby promowano realne wartości 

kultury tworzonej w Łodzi, nie zaś kreowano 

przysłowiowe „wydmuszki”. Bez tego fundusze 

przeznaczane na promocję „kultury” będą 

marnotrawione. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

210 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  2.Konieczne jest jak najszybsze stworzenie 

profesjonalnej i niezależnej ewaluacji/diagnozy 

miejskich instytucji kultury – bez niej nie sposób 

wyrokować o kierunkach i sposobach działań 

naprawczych. 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

211 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  3.S2W przypadku dziedzictwa poprzemysłowego 

należy ostatecznie stworzyć spójną politykę 

miasta, która uniemożliwiałaby rabunkową 

gospodarkę poprzemysłową kulturą materialną – 

przede wszystkim zaś budynkami, infrastrukturą i 

terenami pofabrycznymi. Jak dziedzictwo 

poprzemysłowe może stanowić obszar 

strategiczny i element tożsamości kulturowej 

Łodzi, skoro pozwalamy, aby je regularnie, 

bezczelnie, w biały dzień niszczono?! 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

212 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  4.Warto by pomyśleć o programach wsparcia dla 

rozwoju łódzkiej publicystki i krytyki kulturalno-

artystycznej, zarówno profesjonalnej,  

„branżowej”, jak i popularyzatorskiej, 

nagłaśniającej imprezy łódzkie w samym 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 
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mieście, jak i na scenie ogólnopolskiej. Miasta Łodzi. 

213 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  5.Konieczny jest newsletter upowszechniający 

informacje na temat konkursów, stypendiów, 

dostępnych pracowni, poszukiwanych 

pracowników sektora kultury itp. - dostępność i 

wymiana informacji z pewnością udrożniłyby 

zastały krwiobieg kultury łódzkiej! 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Newsletter jest obecnie prowadzony 

przez Wydział Kultury UMŁ 

214 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  8.wprowadzic parytet edukacyjny - 

wyodrębniony w ramach miejskich dotacji dla 

instytucji kultury (np. nakłady 5-8 % na rozwój 

kompetencji odbiorców) 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

215 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  6. miasto nic prawie nie robi dla kultury 

muzycznej - można np. powołać Orkiestrę 

Kameralną Miasta Łodzi na bazie absolwentów 

Akademii Muzycznej, włączyć ją w plany 

edukacji kulturalnej mieszkańców 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

216 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  4. W przypadku dziedzictwa poprzemysłowego 

należy ostatecznie stworzyć spójną politykę 

miasta, która uniemożliwiałaby rabunkową 

gospodarkę poprzemysłową kulturą materialną. 

Jak dziedzictwo poprzemysłowe może stanowić 

obszar strategiczny i element tożsamości 

kulturowej Łodzi, skoro pozwalamy, aby je 

regularnie, bezczelnie, w biały dzień niszczono?!  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

217 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  3. Należy powołać razem z Urzędem 

Marszałkowskim odpowiednikiem Wydziału 

Kultury - Obserwatorium Kultury - zespól do 

spraw monitoringu kultury Łodzi i regionu - żeby 

posiadać niezbędną wiedzę na kolejnych etapach 

wdrażania polityki kulturalnej 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

218 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  3. W przypadku dziedzictwa poprzemysłowego 

należy ostatecznie stworzyć spójną politykę 

miasta, która uniemożliwiałaby rabunkową 

gospodarkę poprzemysłową kulturą materialną – 

przede wszystkim zaś budynkami, infrastrukturą i 

terenami pofabrycznymi. Jak dziedzictwo 

poprzemysłowe może stanowić obszar 

strategiczny i element tożsamości kulturowej 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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Łodzi, skoro pozwalamy, aby je regularnie, 

bezczelnie, w biały dzień niszczono?! 

219 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  zwiększenie funduszy na kulturę, która 

reprezentuje wysoki poziom merytoryczny 

- wypracowanie stałego i skutecznego modelu 

współpracy Wydziału Promocji i Wydziału 

Kultury  

- wypracowanie modelu promocji publicystyki  

- opracowanie JEDNEGO NEWSLETTERA, 

który zawierałby wszystkie informacje nt. 

konkursów, stypendiów, dostępnych pracowni, 

poszukiwanych pracowników sektora kultury 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

220 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Łódź powinna walczyć o swoją filmową 

tożsamość. 

Dobrym pomysłem jest stworzenie Centrum 

Kultury Filmowej na bazie istniejących zasobów 

(tego, co pozostało z Wytwórni FIlmów 

Fabularnych i Wytwórni Filmów Oświatowych).  

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

221 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

Stworzenie Centrum Tańca 

Współczesnego w Łodzi 

Silne środowisko tańca, które formułowało cele i 

potrzebę stworzenia takiej funkcji 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

222 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

Wydzielenie funduszu 

pozwalającego na 

systematyczne i 

wielokierunkowe 

kształcenie kadry 

Podnoszenie kompetencji kadry kultury  

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

223 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

Bardziej efektywne 

działania zmierzające do 

poprawy infrastruktury 

bibliotek 

Pozwoli to na stopniową likwidację 

dotychczasowych ograniczeń oferty działań 

kulturalnych 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 

224 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

Wypracowanie spójnego 

programu szeroko 

rozumianej edukacji 

kulturalnej dzieci 

Program przygotowujący najmłodszych 

mieszkańców do aktywnego działania w kulturze 

powinien powstać w oparciu o współpracę 

różnego typu instytucji, organizacji i 

stowarzyszeń 

 

osoba 

fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  

Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi. 
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225 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Pozostaje jeszcze kwestia problemu budowania i 

kreowania tożsamości Łodzi /ludzie, miejsca, tradycja/ 

- powinien być jakiś sensowny, osobny program, a nie 

jak jest teraz, tzn. Robi się to przy okazji czegoś 

innego. 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

226 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Jak wykorzystać miasta partnerskie przy PRK2020+ - 

znów przydałby się osobny program 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

227 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Sprawa dostępności i jakości nowych przestrzeni 

publicznych dla potrzeb kultury 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

228 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Problem estetyki miasta z jego systemem informacji 

kulturalnej/graficznej!/ oznaczeniem miejsc, 

symboliki, ikon, miasta, itp. Rozumiem jednak, że coś 

należało wybrać 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

229 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

  Obawiam się jednak, że budowa NCŁ tak skutecznie 

wydrenuje kasę miasta, że wszystkie inne projekty 

niezwiązane z NCŁ będą bez szans! I obym się mylił. 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 

230 DODATKOWE 

PROPOZYCJE I UWAGI 

Proponuję reorganizację 

bibliotek publicznych w Łodzi 

poprzez połączenie 

dotychczasowych pięciu 

bibliotek, tak by w Łodzi 

funkcjonowała jedna 

biblioteka publiczna, której 

organizatorem byłby samorząd 

miasta Łodzi 

Dziś: MBP ŁB, MBP ŁG, MBP ŁP, MBP ŁŚ, MBP 

ŁW. Po zmianie: Miejska Bibliotek Publiczna w 

Łodzi. W wyniku konsolidacji powstałaby silna, 

centralnie zarządzana sieć filii bibliotecznych, 

odpowiednio reagująca na zmieniające się potrzeby 

społeczne w zakresie dostępu do zasobów 

bibliotecznych miasta. Nowa struktura organizacyjna 

pozwoliłaby lepiej wykorzystywać posiadane środki i 

zapewnić dalszy rozwój tej strefy kultury, edukacji i 

nauki, a także, o czym warto pamiętać, sfery 

informacyjnej i socjalnej miasta. Pozwoliłaby też 

efektywnie wykorzystać możliwości rewolucji 

technologicznej jaka obecnie w tym obszarze zachodzi 

 

osoba fizyczna 

 

T 

Zgłoszona w ramach konsultacji 

społecznych uwaga zostanie 

uwzględniona podczas prac nad  Polityką 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi. 
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