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„Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0” 

„Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0” to ambitny i rozbudowany projekt Fundacji

Ulicy  Piotrkowskiej  obejmujący  szereg  działań  edukacyjnych  i  kulturalnych  o  charakterze

interdyscyplinarnym.  Jego  kluczowym  celem  jest  rewitalizacja  społeczna  i  integracja  ze

społecznością ukraińską przybyłą do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Projekt zakłada spójność społeczną, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez

m.in:  ograniczanie  nierówności  społecznych  oraz  integrację  społeczną,  a  przez  to  zwiększenie

kreatywności  ludzi,  ich  zdolności  do innowacji,  a  w konsekwencji  podnoszenie  konkurencyjności,

rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych.

Wymienione  cele  Fundacja  Ulicy  Piotrkowskiej  realizuje  poprzez  cykl  spacerów

z przewodnikiem  miejskim,  panele  dyskusyjne  i  debaty  poświęcone  zmianom  w  Łodzi

(w szczególności w miejscach objętych programem Rewitalizacji Obszarowej), warsztaty, wydarzenia

edukacyjne i kulturalne, które prezentować będą społeczny wymiar procesu rewitalizacji.

Projekt  „Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0”  zakłada realizację sześciu bloków

tematycznych w ciągu sześciu miesięcy, wydarzenia specjalne w ramach Urodzin Łodzi oraz wielki

finał podsumowujący cały projekt.

Poniżej prezentujemy wszystkie bloki tematyczne:

1. ŁÓDŹ FABRYKANCKA – ROBOTNICZA - POSTINDUSTRIALNA

2. ŁÓDŹ: MIASTO CZTERECH KULTUR 

3. ŁÓDŹ NA EKRANIE – ŁÓDŹ FILMOWA

4. ŁÓDŹ KREUJE. MIASTO KULTURY (STREET ART, MODA, DESIGN, LITERATURA, KOMIKS, TEATR,

MUZYKA)

5. #MIASTO. PRZESTRZEŃ. URBANISTYKA. IKONY ARCHITEKTURY ŁODZI

6. ŁÓDŹ – MOJE MIASTO. PRZESTRZEŃ WOKÓŁ DOMU / SZKOŁY / MIEJSCA PRACY 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Harmonogram wydarzeń jest dostępny

na stronie internetowej www.piotrkowska.pl.



Projekt „Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0” jest realizowany dzięki finansowaniu

z budżetu miasta Łodzi.

Fundacja  Ulicy  Piotrkowskiej powstała  w  roku  1990.  Skupia  architektów,  plastyków,

przedsiębiorców  i  urbanistów.  Jednym  z  jej  celów  jest  przemiana  ulicy  Piotrkowskiej  w  ścisły,

centralny  deptak  i  wypromowanie  jej  jako  nowoczesne  centrum  miasta  z  jednoczesnym

zachowaniem  historycznego  i  kulturowego  dziedzictwa.  Od  początku  powstania  Fundacja  jest

stałym animatorem zdarzeń, akcji i  inicjatyw budujących nowy wymiar i społeczne znaczenie ulicy

Piotrkowskiej.  Większość z nich stała się powtarzalnymi cyklicznie imprezami jak: majowe Święto

Łodzi  czy  Regaty  Ulicy  Piotrkowskiej  (pastisz  na  słynne  regaty  Oxford-Cambridge).  Podczas  ich

trwania miały miejsce przedsięwzięcia, czerpiące swój rodowód ze sztuki współczesnej - happeningu

czy land-artu. M.in. w środku lata na ulicy wyrosła lodowa piramida, przez całą długość ulicy kilka

tysięcy ludzi przeciągało linę (rekord zapisany w Księdze Rekordów Guinessa) i wiele innych. Wśród

wydarzeń  organizowanych  w  przestrzeni  ulicy  Piotrkowskiej  przez  Fundację  trzeba  wspomnieć

również o Urodzinach Tuwima i  Gwiazdce.  Od 1990 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej  organizuje

doroczny konkurs na Najlepsze Wnętrze Roku. Celem konkursu jest inspirowanie dla projektantów

i inwestorów  do  działań  w  kierunku  wzbogacania  i  kreowania  "łódzkiego  stylu"  współczesnych

wnętrz  użytkowych.  Innym  popularnym  konkursem,  którego  inicjatorem  i  organizatorem  jest

Fundacja, jest skierowany dla miłośników fotografii "Potęga Łodzi - Power of Łódź". Powszechnie

znanym przedsięwzięciem jest Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci - składający się z ok. 13 tysięcy

ufundowanych przez łodzian i przyjaciół Łodzi, imiennych kostek, wbudowanych w posadzkę ulicy

Piotrkowskiej. Jego kontynuacją jest Pomnik Łodzian Nowego Millenium.


