Sprawozdanie
z działalności Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2007 roku

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana pod numerem
REGONU 004274527.
Wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego KRS dokonał 20 maja 2004 roku.

1.
2.
3.

W skład Zarządu Fundacji w okresie 2007 roku wchodzili:
Marek Janiak - jako prezes Zarządu (zam. w Łodzi ul.Banachiewicza 61);
do 05.12.2007 Włodzimierz Adamiak - jako wiceprezes Zarządu ( zam. w Łodzi ul. Piotrkowska 149 m. 15);
od 05.12.2007 Urszula Kowalska – jako wiceprezes Zarządu (zam. w Łodzi ul. Ogniskowa 10 m. 18)








Celami Fundacji są:
Rewaloryzacja ulicy Piotrkowskiej i j ej sąsiedztwa,
Zachowanie historycznego charakteru tej ulicy i jej znaczenia dla łódzkiej kultury,
Kompleksowe rozwiązywanie występujących tam problemów mieszkaniowych, handlowych, usługowych, oświatowych, kulturalnych etc.
Popularyzacja wiedzy o ulicy Piotrkowskiej w dziejach Łodzi i jej dzisiejszym znaczeniu,
Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, w szczególności wiążących się z ulicą Piotrkowską i centrum miasta Łodzi,
Utrzymanie więzi z emigracją pochodzącą z Łodzi.

Działania statutowe:
Wzorem lat ubiegłych działalność F.U.P. w 2007 roku koncentrowała się na ugruntowaniu znaczenia ulicy Piotrkowskiej w rozwoju miasta kontynuowano również
działania mające na celu określenie i budowanie tożsamości miasta.
W ramach tej działalności nakreślono i zrealizowano następujące zadania:

Lp.

Treść zadania

Okres

1

Zorganizowanie przeglądu wnętrz i
przeprowadzenie XVII edycji konkursu „Wnętrza
Roku 2006 roku”

Styczeń - marzec

2

V Międzyuczelniane Regaty Wioślarskie Ulicy
Piotrkowskiej o puchar przechodni Prezydenta
Łodzi

3

Uwagi

Wykonanie

Uzyskać patronat
Prezydenta i zapewnić
nagrodę dla zwycięzcy

Konkurs przeprowadzono. Wyróżnienia
wręczono uroczyście w obecności
Wiceprezydentów i mediów.

kwiecień

Zaangażowanie jak
największej liczby
uczelni do udziału w
imprezie

Impreza cieszy się coraz większym
powodzeniem zarówno wśród młodzieży
akademickiej jak i wśród łodzian. W tym
roku poszerzono imprezę o edycję
ogólnopolską, a także zaproszono do
udziału szkoły ponadgimnazjalne

Współpraca z mediami.

Cały okres

Konferencje prasowe,
wywiady, artykuły
tematyczne itp.

Zadanie realizowane

4

Utworzenie i prowadzenie "Łódzkiego Warsztatu
Pozytywnej Tożsamości" wraz ze
współpracującym z nim zespołem wolontariuszy

Cały okres

5

Aktywne uczestniczenie w pracach Komisji
Ogródków, Zespole ds. Rewitalizacji i innych
mających wpływ na przyszłe działania w rejonie
centrum miasta Łodzi

Cały okres

6

Organizacja „Lokomotywy Językowej”

Maj - wrzesień

Zadanie realizowane (omówienie niżej)

Zadanie realizowane
Zrealizowano wspólnie
z Akademią Języków
Obcych i Kultur
Narodów

Pozytywny odbiór imprezy, na której
zebrani uczniowie recytowali
„Lokomotywę” Juliana Tuwima w różnych
językach, wpłynął na postanowienie
kontynuowania tej imprezy na szerszą skalę
w przyszłym roku

AD 4:
W wyniku konferencji „Tożsamość miasta – łódzkie wyzwanie” F.U.P. powołała do życia Łódzki Warsztat Pozytywnej Tożsamości, w
skład którego wchodzą między innymi, organizacje pozarządowe, osoby związane z Łodzią oraz środowiska pedagogiczne. Wspólnie z Centrum
Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli zorganizowano szereg spotkań Warsztatu, na których między innymi omawiano zagadnienia edukacji
regionalnej.
W podsumowaniu należy stwierdzić, iż w 2007 roku w miarę możliwości kontynuowano cykliczne przedsięwzięcia F.U.P, jednocześnie
prowadząc nowe działania związane z imprezą „Lokomotywa Językowa”. Niepokojem napawa fakt trudnej współpracy z Biurem Promocji,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ przy realizacji wymyślonych przez F.U.P. imprez oraz odebranie F.U.P tytułu organizatora Święta
Łodzi.

