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w lodzi  w latach 2020-2025 

Centrum Dialogu zostalo powolane decyzjq Rady Miejskiej w lodzi  w 
sierpniu 2010 roku. Dwa miesiqce p6iniej, otrzymalo imie Marka Edelmana. 
Instytucja zaczela funkcjonowat z poczqtkiem 2011 roku, a w kwietniu - w 
wyniku konkursu ogloszonego przez Prezydenta Miasta lodzi - objelam 
stanowisko dyre ktora, przedstawiajqc swojq koncepcje i autorski program 
merytoryczny. Rozpoczynajqc prace od przysCowiowych fundamentbw, 
wypelniajqc cele statutowe instytucji wyznaczone przez Rade Miejskq lodzi, 
udalo mi sic wraz z Zespolem zbudowat nowoczesnq, odrebnq i wyjqtkowq 
instytucjq, kt6ra zajmuje sic pamieciq, historiq i tozsamoSciq miasta. 
Wspolpracujqc z polskimi i zagranicznymi artystami, ekspertami, naukowcami, 
wykorzystujqc nowoczesne metody edukacyjne, autorskie programy i tw6rcze 
rozwiqzania, Centrum Dialogu proponuje dynamicznq i r6znorodnq oferte 
kulturalnq i edukacyjnq, adresowanq zar6wno do spolecznoSci polskiej, jak i 
zagranicznej, kt6ra coraz liczniej odwiedza instytucje i l 6 d i .  WSr6d 
zagranicznych goSci sq zar6wno badacze i dziennikarze, nauczyciele i studenci 
historii oraz kierunk6w zajmujqcych sig pamieciq, jak r6wniez studenci i 
uczniowie z r6inych kraj6w przyjezdzajqcy do Polski na wycieczki, kt6rych 
waznym elementem jest edukacja zwiqzana z historiq I1  wojny Swiatowej, a 
takze studenci Erasmusa spedzajqcy w lodzi  od jednego do kilku semestr6w. 
Sqdze, ze w tym stosunkowo krotkim czasie Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana zaistnialo na kulturalnej ma pie lodzi, jest ta kze rozpoznawalnq 
instytucjq w Polsce, a jako instytucja zajmujqca sie pamieciq funkcjonuje r6wniez 
na mapie Europy, co potwierdzajq zaproszenia do wsp6lpracy przy 
og6lnopolskich i miedzynarodowych projektach, festiwalach, dzialaniach, a tak ie 
listy rekomendacyjne, kt6re przedstawiam. MySlg, ze nie bez duzej przesady 
mozna powiedziet, ze Centrum Dialogu znajduje sic w Scislej czol6wce miejskich 
instytucji kultury rozpoznawalnych poza lodziq. Jednak przystgpujqc do konkursu 
na kolejnq kadencje chcialabym wprowadzit pewne zmiany i inaczej postawit 
akcenty w przyszlych latach, by instytucja - nie tracqc nic z wypracowanego 
dorobku - mogla jeszcze rozszerzyk swojq formule i oferte. Zgodnie z 
wymaganiami konkursu przedstawie ponizej ocene dotychczasowego dorobku 
instytucji oraz plany jej  rozwoju i dzialari w latach 2020-2025. 



DOTYCHCZASOWY DOROBEK CENTRUM DIALOGU 

Zgodnie z zalozeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w 
lodzi jest otwartq, Swieckq instytucjq kultury, dzialajqcq ponad podzialami 
politycznymi, a jego podstawowym celem jest prowadzenie dzialalnoici 
edukacyjno-kulturalnej, dotyczqcej przede wszystkim popularyzowania dorobku 
r6znych kultur, promowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa 
lodzi, ze szczes6lnvm uwzglcdnieniem kultury zvdowskiei - co podkreSlono w 
statucie - oraz upowszechnianie idei tolerancji i przeciwdzialanie przejawom 
rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych Swiatopoglqd6w1 
pochodzenia i kultury. W statucie Centrum Dialogu zapisano takze, ze instytucja 
ma realizowaC projekty upamiqtniajqce 16dzkq spolecznoSC zydowskq oraz 
dzialania na rzecz upamiqtnienia Ocalalych i Sprawiedliwych oraz ich rodzin, co 
faktycznie ma miejsce od 2011 roku. W imieniu wladz lodzi Centrum Dialogu 
organizuje - we wspolpracy z innymi partnerami - coroczne miejskie uroczystoSci 
dedykowane upamiqtnieniu historii Litzmannstadt Getto (w roku 2014 i 2019 byly 
to ogromne wydarzenia z udzialem kilkuset goSci z zagranicy, przedstawicieli 
ambasad, konsulat6w i organizacji miqdzynarodowych) oraz tzw. obozu 
cygariskiego utworzonego przez Niemc6w na terenie getta w listopadzie 1941 
roku i zlikwidowanego trzy miesiqce p6iniej. Centrum Dialogu od 2011 roku 
organizuje takze przyznawanie w imieniu Prezydenta Miasta lodzi  tzw. Drzew 
Pamiqci w Parku Ocalalych osobom pochodzqcym z lodzi, ktbre przezyly Zagladq 
i organizuje ceremonie przyznawania certyfikatow nadania Drzew Pamiqci. 
Utrzymuje r6wniez kontakt z rodzinami Ocalalych z lodzi i ze Swiata (od 2011 
roku przyznanych zostalo ponad 200 nowych certyfikat6w osobom, kt6re dostaly 
swoje drzewko w Parku Ocalalych). Centrum gromadzi tez informacje o 
rodzinach, przygotowuje wystawy, publikacje i spotkania. 

Aby wypelnid zadania nadane przez statut w pierwszych latach istnienia Centrum 
Dialogu postawilo sobie cele zwiqzane z wielokulturowq lodziq, szczegolnie 
uwzglqdniajqc zadania zwiqzane z kulturq zydowskq, historiq getta lodzkiego i 
Ocalalymi oraz upowszechnianiem idei tolerancji i przeciwdzialania rasizmowi. I 
bez wqtpienia z tych ternatow zrezygnowaC nie moina, chyba ze zostanq one 
przekazane innej instytucji. Taki cel przySwiecal idei utworzenia Centrum Dialogu 
w lodzi w 2010 roku (wiem o tym, bo bylam w zespole przygotowujqcym wizjq 
przyszlego Centrum). Kalendarz tych wydarzeri jest bardzo bogaty i w zasadzie 
obejmuje caly rok. Sq to wydarzenia cykliczne, choC program nigdy siq nie 
powtarza i za kazdym razem wymaga zdobycia na nie funduszy, zaplanowania 
nowych spotkari, zaproszenia innych goSci, zorganizowania atrakcyjnych dziatali 
artystycznych i edukacyjnych. Przez caty rok wrqczane sq certyfi katy Drzew 
Pamiqci i prowadzona jest edukacja tematyczna. Trudno jest calkowicie 
zrezygnowaC z tych wydarzeri, tym bardziej, ze potrzeby edukacyjne sq 
ogromne. Do Centrum zgtasza siq bardzo wiele szk6l z lodzi  i z calej Polski, 
zwracajq siq nauczyciele, by przeprowadziC dla nich tematyczne lekcje o wojnie, 
o lodzkim getcie, o waznych tematach zwiqzanych z historiq i mimo, ze podobnq 
tematykq zajmuje siq takze Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych, potrzeby sq 
ogromne. Zwlaszcza, ze edukacja szkolna takich ternatow nie dotyka, programy 
sq przeladowane i niewielu nauczycieli historii w og61e omawia temat I1 wojny 
Swiatowej. Mamy SwiadomoSC misji. A dziS, gdy na Swiecie, w Europie i Polsce 



atmosfera przypomina nastroje z lat 30. XX wieku, kt6re doprowadzily do 
najstraszniejszej w dziejach Swiata wojny, a historic wykorzystuje sic politycznie 
i instrumentalnie, z pewnoSciq te tematy sq ogromnie wazne, by wychowad 
Swiadome spoleczeristwo. Ale z pewnoiciq mozna w przyszloSci nieco inaczej 
postawid akcenty, skupiajqc siq na pokazaniu r6inorodnoSci, wielokulturowoSci i 
uczqc sig wzajemnie tolerancji, akceptacji i mqdroici. I w taki spos6b 
widziatabym przyszly rozw6j Centrum. 

Przez trzy lata Centrum Dialogu funkcjonowalo bez stalej siedziby, dopier0 od 
2014 roku mieSci siq w nowym, specjalnie zaprojektowanym budynku, 
znajdujqcym sie w Parku Ocalalych, w sqsiedztwie miejsca, gdzie stoi Pomnik 
Polakbw Ratujqcych ~ y d 6 w  w czasie I1  wojny Swiatowej, obelisk ~ e g o t y  i Kopiec 
Pamiqci z laweczkq Jana Karskiego. DzialalnoSd Centrum wyznacza tak ie 
znajdujqcy sic w niedalekiej odlegloici teren 16dzkiego getta. Ze wzglqdu na 
polozenie oraz program i echa medialne duzych miqdzynarodowych wydarzeri, 
kt6re Centrum organizuje (jak np. kolejne rocznice likwidacji Litzmannstadt 
Getto, o kt6rych mowiq wszystkie media, bo przyjeidiajq na nie przedstawiciele 
wielu kraj6w i wysokiej rangi politycy) oraz liczne i bardzo widoczne grupy 
izraelskiej mlodziezy, kt6re odwiedzajq Park Ocalalych i Centrum, wiele osob, 
kt6re nie znajq programu instytucji jednoznacznie kojarzq Centrum Dialogu, ze 
to instytucja zajmujqca siq wylqcznie ,,tematykq zydowskq", co nie do korica jest 
prawdq. 

Od poczqtku istnienia Centrum Dialogu SciSle wspolpracuje z mniejszoSciami, z 
lbdzkimi Romami, ze spolecznoSciq muzulma~skq, bardzo bliski konta kt  i 
regularne dzialania (main. w ramach Kolorowej Tolerancji, Swiqt religijnych, 
spotkari dotyczqcych dialogu ekumenicznego, a od dw6ch lat w ramach Nocy 
~ w i q t ~ r i )  prowadzimy we wsp6lpracy z parafiq ewangelicko-augsburskq, parafiq 
prawoslawnq, koSciolem baptyst6w1 parafiq ewangelicko-reformowanq, nie 
pomijajqc oczywiicie koSciola katolickiego - w ostatnich dw6ch latach 
organizowaliSmy kilka wydarzeri we wspolpracy z Kuriq Metropolitarnq kodzkq. W 
2015 roku wykladem prof. Wladyslawa Bartoszewskiego, rozpoczql siq w 
Centrum Dialogu cykl ,,Tlumaczenie Swiata", w kt6rym poruszane byly i 
analizowane najbardziej aktualne wydarzenia na Swiecie. Geneze tego, co dzialo 
sic w6wczas na Ukrainie, przedstawil politolog z Uniwersytetu kbdzkiego, prof. 
Przemyslaw ~u rawsk i  vel Grajewski. 0 Koranie oraz wybranych aspektach prawa 
muzulmariskiego i zwiqzkach cywilizacji islamu z cywilizacjq zachodniq, wykladal 
prof. Marek Dziekan, szef Katedry Bliskiego Wschodu i P6lnocnej Afryki Uk. 0 
sytuacji Izraela przed i po wyborach oraz o konflikcie izraelsko-palestyriskim w 
chwili, gdy na Bliskim Wschodzie wybuchajq powazne konflikty, m6wil 
dziennikarz Konstanty Gebert. Spotkania cieszyly sie ogromnym 
zainteresowaniem publicznoSci. Pozwolily zainteresowanym poglebid wiedz~, a 
niektorym sluchaczom pokazaly, i e  w przeszloSci mozna szukaC wyjagnienia 
wielu wsp6lczesnych konfliktow, uiwiadomily takie, ze historia - niestety - sie 
powtarza. W spos6b drastyczny uwidocznil to  kryzys migracyjny, kt6ry 
najbardziej ostrq forme przyjql latem i jesieniq 2015 roku wywolujqc falq 
nienawiici, rasizmu, ksenofobii i szowinizmu w Europie, objawiajqcq sie 
zwlaszcza niecheciq i agresjq wobec uchodicow, w tym przede wszystkim wobec 
muzulman6w. Muzulmanie Swietowali nawet w Centrum sw6j Ramadan 
opowiadajqc lodzianom, czym jest to Swieto dla islamu. 



Sytuacja w Europie, a takie w Polsce, jezyk nienawiici w mediach i w internecie, 
agresja wobec mieszkajqcych w Polsce obcokrajowc6w, takze zagranicznych 
student6w w lodzi, zmusily j u i  w 2015 roku Centrum Dialogu, do weryfikacji 
systemu edukacji i glebszej refleksji, w jaki spos6b rozmawiad o trudnych i 
niezwykle aktualnych problemach, ktbre wywolujq burzliwe emocje. Jak 
rozmawiad nie tylko z juz przekonanymi do dialogu, ale jak wyj id z waznym 
humanistycznym przeslaniem i edukacjq do szerszej publicznoici. Ale jest to 
problem, przed kt6rym stajq wszystkie organizacji i instytucje zajmujqce siq 
interkulturowym dialogiem. 
We wspolpracy z Uniwersytetem l6dzkim Centrum Dialogu przygotowalo 
caloroczny cykl ,,SWIAT ISLAMU. Korzenie, rozwoj, stereotypy", ktory dotyczyl 
wielu aspektbw, w tym kultury i sztuki islamu, ale przede wszystkim w spos6b 
merytoryczny przedstawial geneze ladu terytorialnego i politycznego na Bliskim 
Wschodzie, om6wil przebieg i konsekwencje Arabskiej Wiosny, a takze opowiadal 
o powstaniu Paristwa Islamskiego i miedzynarodowych konsekwencjach ostatnich 
wydarzeri, w tym poteznej fali uchodic6w w Europie. Aby temat trafil r6wniez do 
szk6l przygotowana zostala tzw. ,,EduAkcjaU - specjalne zajqcia opracowane w 
reakcji na aktualne wydarzenia pt. ,,Piramida nienawiici. Jak powstajq 
totalitaryzmy?". Kolejnym krokiem byl cykl zajed z historii XX i X X I  wieku 
skierowany do uczni6w szk6l irednich, podczas kt6rego edukatorzy Centrum 
Dialogu rozmawiali z mlodziezq o aktualnych wydarzeniach. Przez wiele miesiecy 
najbardziej oczekiwanym i pozqdanym ternatem, bcdqcym odpowiedziq na 
zapytania i proiby nauczycieli i dyrektor6w lodzkich szk6l - byl kryzys 
migracyjny. Wiemy, ze Centrum Dialogu uzupelnia lukq programowq i pomaga 
szkolom w rozwiqzaniu wielu problem6w. Zdajemy sobie sprawq, ze 
nauczycielom brakuje narzqdzi do prowadzenia takich zajqd, dlatego w 2019 roku 
- po imierci prezydenta Gdariska i ogromnej fali mowy nienawiici podjeliimy 
wsp6lpracq z Centrum Rozwoju Edukacji i przygotowaliimy warsztaty dla 
nauczycieli o dwie konferencje ,,Mocna Moc Slowa" oraz ,,Metoda rozwiqzywania 
konflikt6wM. Wydzial Edukacji UML pom6gl nam zrealizowad film przeciwko mowie 
nienawiici w internecie. Podjeliimy wsp6lpracq z blogerami, kt6rzy majq obecnie 
niebywalq moc oddzialywania. Prowadzimy takze dzialania antydyskryminacyjne 
z Policjq i r6inymi organizacjami pozarzqdowymi. I ten temat oraz roznorodne 
antydyskryminacyjne dzialania chcialabym kontynuowak w kolejnej kadencji. 
Bqdq to przede wszystkim warsztaty sluzqce wspieraniu dzialari 
antydyskryminacyjnych realizowane we wsp6lpracy z r6inymi organizacjami 
pozarzqdowymi, Uniwersytetem l6dzkim i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Szczeg6lnie duzo uwagi chcemy przyloiyd do pracy z organizacjami i 
stowarzyszeniami, kt6re skupiajq mieszkajqcych w lodzi  obcokrajowc6w. Nie jest 
nawet zdiagnozowane, ilu w lodzi mieszka cudzoziemc6w na stale. Musimy 
wypracowad nowy jqzyk rozmowy, dialogu i wsp6lpracy, kt6ry pozwoli zbudowad 
nowe otwarte na roznorodno~d spoleczeristwo. 

BAlUTY - GENIUS LOCI 

Centrum Dialogu to jedna z niewielu instytucji kultury znajdujqca siq na obszarze 
dawnych Balut, kt6re wir6d mieszkanc6w lodzi, a takze w pamieci zbiorowej 
Polak6w, majq opiniq dzielnicy trudnej, niebezpiecznej i od przynajmniej stulecia 
cieszqcej siq zlq slawq, dlatego wymagajqca wielostronnych dziatari rewitalizacji 
spolecznej. W 2015 roku Centrum Dialogu zainicjowalo w calym mieicie wiele 
wydarzen wok61 stulecia przylqczenia Balut do lodzi  pod haslem ,,Miasto Baluty", 



w tym cykl wykladow, spacer6w i warsztatow, kt6rych efektem byly dwie edycje 
,,Baluckiego Slownika", gra miejska, gra memory, cykl filmbw o Balutach i 
wystawa realizowana razem z Akademiq Sztuk Pieknych na starych baluckich 
kamienicach, a takze dwie wazne i odbijajqce sic duzym echem w mieScie 
imprezy: ,,Bigiel na ~ y t n i e j "  (w kt6rym uczestniczylo ponad 2 tysiqce os6b) i 
,,Bigiel na Mlynarskiej". Ten teren wymaga wieloaspektowych i dlugoterminowych 
dzialari rewitalizacyjnych. Pr6bq takze innego spojrzenia na Baluty i Stare Miasto 
by l  organizowany przez Centrum z ogromnym sukcesem piknik rodzinny w 
Helenowie, kt6ry przyciqgal setki mieszkaric6w kodzi. ZaczeliSmy od Helenowa 
literackiego z Tuwimem w tle, by l  tez Helenow teatralny, filmowy, swingujqcy i 
awangardowy. Impreza byla znakomita, ale organizujqc w 2019 rok wydarzenia 
Roku Marka Edelmana i 75. Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto i nie majqc 
finansowego zabezpieczenia imprezy, musieli imy zrezygnowak z kolejnego 
pikniku. Ale temat Balut i uaktywnienia te j  czqSci kodzi jest mi  szczeg6lnie bliski i 
chcialabym go kontynuowak w kolejnej kadencji. Tym bardziej, ze jest to  obszar 
naznaczony wieloma traumami i wymagajqcy rewitalizacji spolecznej. To kolejny 
wazny temat w kadencji 2020-2025. 

Przygotowania do rozmowy o Balutach i realne dzialania z mieszkaricami 
rozpocznq sie juz wiosnq 2020 roku. Wybrani przez nas animatorzy, kt6rzy znajq 
spolecznoSk lokalnq, a takze sq  artystami (m.in. Lukasz z Balut i Artur 
Chrzanowski) we wsp6lpracy z pracownikami Centrum Dialogu i studentami 
animacji kulturalnej i pedagogiki spolecznej oraz streetworkerami, bedq starak 
sie nawiqzak szerszq relacje z mieszkaricami Balut. Chodzi o to, aby sami 
mieszkaricy zadecydowali o ksztalcie wsp6lnych dzialari w baluckiej przestrzeni 
sqsiadujqcej z Centrum i Akademiq Sztuk Pigknych. Nie bedzie to  jednorazowe, 
ale wieloletnie zadanie, kt6re bedzie kontynuacjq i ugruntowaniem naszych 
dotychczasowych doSwiadczeri, ale bedzie wchodzilo gleboko w tkanke dzielnicy 
- zwlaszcza okolic Centrum i ASP (Wojska Polskiego, Franciszkariska, Mlynarska, 
teren Starego Miasta i Baluckiego Rynku). Warto zaznaczyk, ze Centrum Dialogu 
jest czeSciq Koalicji na Rzecz Balut, kt6ra skupia instytucje i ludzi, dla kt6rych 
Baluty sq wazne. 

KONTAKTY 

Jednym z waznych zadari, kt6re takze powinno byk kontynuowane przez Centrum 
Dialogu niezaleznie od tego, kto zostanie kolejnym dyrektorem, jest gromadzenie 
informacji i utrzymywanie kontaktu z rodzinami lodzian rozsianymi po calym 
Swiecie. To jedno z waznych zadari, kt6re stawialabym sobie w kolejnej kadencji, 
by stworzyk baze kontakt6w. Tym bardziej, ze wi r6d tych os6b jest wielu 
biznesmenow, naukowcow, artystow. Zalqzkiem tego jest baza osob, ktorych 
rodziny majq Drzewa Pamieci w Parku Ocalalych. Chcialabym zapraszak ich do 
kodzi, a takze w spos6b staly (raz do roku) organizowak specjalne wydarzenia im 
dedykowane: z postawieniem nacisku na ich wspolczesne miejsca, kraje i 
profesje. W roku 2021 bedzie to  rok dedykowany rodzinie Libeskindow. 
Planujemy wydanie ksiqzki o Natanie Libeskindzie, wystawe jego prac 
malarskich, a takze architektonicznych projektow Daniela Libeskinda polqczone z 
wydarzeniami muzycznymi - Libeskid nie tylko by l  wirtuozem muzycznym jako 
dziecko, ale jest znanym melomanem. Mam nadzieje, ze t o  wydarzenie zostanie 



wpisane w program Festiwalu l 6 d i  Czterech Kultur, ktory m6glby by6 takim 
corocznym Swietem todzian mieszkajqcych tu, ale tych rozsanych po calym 
Swiecie. 

PUBLIKACJE 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w lodzi od poczqtku istnienia prowadzi 
szerokq dzialalnoSC edukacyjnq, organizuje wydarzenia kulturalne, w tym 
Festiwal l 6 d i  Czterech Kultur (dwukrotnie w 2011 i 2012, oraz od 2017 r.). W 
zakres dziatari instytucji wchodzi takze dzialalnoSC wydawnicza i 
popularyzatorska. Za jedno z osiqgniet, z kt6rych jestem szczegolnie dumna, 
jest stworzenie Biblioteki Centrum Dialogu i wydanie w niej m.in. trzytomowej 
powieSci urodzonej w lodzi, a mieszkajqcej po wojnie w Kanadzie, Chavy 
Rosenfarb pt. ,,Drzewo zycia" przetlumaczonej z jezyka jidysz i wydanej ze 
wsparciem finansowym jej  cbrki, Goldie Morgentaler, profesor literatury z 
Kanady. WydaliSmy takze powieSC graficznq, kt6ra pozwala mtodym ludziom 
poznaC trudny temat getta, a w 2019 roku komiks o Marku Edelmanie. W 2020 
roku planuje wydanie dw6ch kolejnych waznych ksiqzek napisanych o lodzi przez 
lodzkich emigrantow : kolejnq powieSC Chavy Rosenfarb dotyczqcq lodzi 
miedzywojennej (mamy juz deklaracje dofinansowania przez syna pisarki 
Abrahama Morgentalera) i ksiqzki Anette Liebeskind (siostry znanego architekta 
Daniela Liebeskinda) o jej  ojcu Natanie. Docelowo w Bibliotece Centrum Dialogu 
chcialabym wydawaC przynajmniej jeden tytul rocznie - ksiqzki niedostepne po 
polsku, dotyczqce lodzi, m6wiqce o wielokulturowej lodzi przeszloSci, ale ta kze 
pokazujqce l 6 d i  wsp6lczesnq, gdzie obok nas i y j q  Ukrairicy, Rosjanie, 
Wietnamczycy, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Chorwaci. Ksiqzka o lodzi dla 
obcokrajowcow przygotowana we wspolpracy Centrum Dialogu z Uniwersytetem 
lodzkim juz jest przygotowywana. Bedzie dostepna po polsku i angielsku w roku 
2020. 
Projekty przygotowywane przez Centrum majq charakter zarowno lokalny, jak i 
miedzynarodowy. Na te publikacje zawsze sq znajdowane granty, a ksiqzki 
trafiajq do dystrybucji, sq tez obecne na Targach Ksiqzki, na festiwalach oraz 
konferencjach. 

MISJA 

Misja Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w lodzi idealnie wpisuje sie w 
gl6wne zatozenia strategii i Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta lodzi. 
Nawet misja jest bardzo zblizona. Czerpiqc w niej mozna sparafrazowaC: 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana ,,opierajqc sic na dorobku XIX-wiecznej 
wielokulturowej historii lodzi i toisamoSci jej  mieszkaric6w1 zmierza do 
otwartego interdyscyplinarnego, kulturotw6rczego dialogu", ktbrego celem jest 
budowa pozbawionego stereotypbw, niecheci i nienawiSci, otwartego na 
r6znorodnoSC spoteczeristwa. 

Od samego poczqtku wiekszoSC realizowanych przez Centrum Dialogu projektow 
ma bardzo aktualny kontekst, w kolejnych latach chciatabym jeszcze bardziej 
podkre5liC i wyodrebniC wsp6tczesny i wielokulturowy aspekt lodzi, zgodnie z 
p r z y j ~ t q  zasadq: PAMI~TAC, ROZUMIEC, DZIALAC. 



PamietaC przeszloSC //Remember Past 
RozumieC wsp6lczesnoSC// Understand Today 
Budowat lepszq przyszloSC// Create Future 

1. Pamieta6 przeszloS6 //Remember Past 

lodzkie Centrum Dialogu powstalo przede wszystkim, ieby pamieta6 i uczyC o 
przeszloSci: przeszloSci lodzi  i przeszloici Polski, ale jednoczeSnie, by z 
poznawanej historii wyciqgaC wnioski, kt6re pozwolq kolejnym pokoleniom 
budowad lepszq przyszloSC. Taka misja przygwieca instytucji od poczqtku je j  
funkcjonowania i taka misja przySwiecaC powinna funkcjonowaniu Centrum w 
kolejnych latach. R6wniei w ten spos6b widzialabym rozw6j tej  instytucji w 
latach 2020-2025. Jak j u i  wyjaSnialam ze wzgledu na zapisy statutowe, ale 
takie moje osobiste przekonanie o historycznej randze i wadze tych dzialari, 
dotychczas znaczna czeSC dzialalnoSci byla dedykowana przeszloSci i historii 
iydowskiej lodzi, spolecznoSci zydowskiej, historii getta, Ocalalym i 
Sprawiedliwym, ale tak ie innym wsp6ltworzqcym je kulturom: Niemcom i 
Rosjanom. I bezwzglednie te tematy powinny zostaC uwzglqdnione i poglebione 
w dzialalnoici Centrum w kolejnych latach, ale widzqc ogromnq potrzebe 
rozwiniecia czy rozszerzenia dzialalnoSci Centrum Dialogu o inne kultury, 
zwtaszcza te wsp6ltworzqce l 6 d i  wspolczesnq, chcialabym otworzyC Centrum w 
znacznie wiekszym stopniu dla mieszkajqcych tu  przedstawicieli innych 
narodowoici, grup etnicznych, religii, a takze zbudowaC w lodzi instytucje, ktora 
moie poszczyciC siq kompetencjami interkulturowymi. 

Centrum Dialogu ma juz od wielu lat bliski kontakt z przedstawicielami niemal 
wszystkich dzialajqcych w lodzi  religii i wyznan, organizuje spotkania, dyskusje, 
oprowadzania szlakiem czterech l6dzkich kultur i narodbw, nadszedl czas na 
rozwiniqcie tego tematy. Przygotowywane przez nas projekty bqdq poglcbialy 
dialog i kompetencje interkulturowe, bo bqdq powstawaty we wsp6lpracy z 
mieszkajqcymi w lodzi  przedstawicielami innych kultur. Ju i  w Centrum Dialogu 
zatrudniamy ukraihskich studentbw, kt6rzy pracujq z nami i opracowujq projekt 
spotkari - koncert6w1 wyklad6w i warsztat6w - dla mieszkajqcych w lodzi  
Ukrairic6w1 kt6re pomogq nam siq wzajemnie poznaC. 

Edukacja bedzie przebiegala wielotorowo i na roinych poziomach, zar6wno dla 
dzieci i mlodziezy, jak doroslych, w tym dla senior6w oraz obcokrajowc6w, 
zar6wno mieszkajqcych w Codzi, jak i odwiedzajqcy l 6 d i  czasowo. W 2019 roku 
przygotowany zostal w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo 
Kultury projekt ,,~wiqtynie 4 kultur", dziqki kt6remu wyprodukowaliSmy zabawki 
edukacyjne pokazujqce 4 Swiqtynie lodzi: koSci6l katolicki, cerkiew, synagoge i 
koSci62 ewangelicki. Ta pomoc edukacyjna moie by6 wykorzystywana w zajqciach 
z najmlodszymi, ale t e i  z doroslymi, pozwala rozmawiaC na r6inym poziomie o 
stereotypach, konfliktach i mostach, kt6re mogq nas zbliiaC, nie dzieliC. W 
kolejnych latach planujq przygotowaC kolejny podobny projekt pokazujqcy r6ine 
alfa bety, kt6rymi poslugiwali siq lodzianie kiedyS: alfa bet laciriski, hebrajski, 



cyrylica i pismo gotyckie, a takze stworzenie materialow edukacyjnych i 
program6w, kt6re pozwolq rozmawiaC tez o wsp6lczesnoSci: jakim jqzykiem 
m6wiq Ukrairicy, jak zapisywany jest ich jqzyk, jaka jest ukrairiska tozsamoSC, co 
lqczy i dzieli Polakbw, Rosjan i Ukrairicow. 

EDUKACJA 

Aby poznawaC przeszloSC i uczyC historii Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
zbudowalo r6znorodny program edukacyjny skierowany do odbiorc6w w rbznym 
wieku: dla uczni6w szk6l podstawowych i ponadpodstawowych, dla studentow 
wyzszych uczelni, w t ym student6w Erasmusa oraz wyklady i warsztaty dla 
doroslych, w tym takze dla sluchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ktbrzy majq  
w Centrum wsparcie. Organizujemy dla nich wyklady i warsztaty oraz projekcje 
filmowe. Oferta edukacyjna mo ie  by6 realizowana zarbwno w Centrum Dialogu, 
jak i w szkolach, w zaleinoSci od potrzeb nauczycieli i mozliwoSci kadrowych i 
czasowych Centrum. Stale zajqcia dotyczq zar6wno historii I1 wojny Swiatowej, 
historii i iycia w Litzmannstadt Getto, wielokulturowej lodzi, jak i waznych 
postaci dla lodz i  i dla Polski: Jana Karskiego, Marka Edelmana, Arnolda 
Mostowicza, ale tak ie  innych wainych os6b. Dodatkowo co roku wybierany jest 
temat, wok62 kt6rego przygotowywany jest specjalny program edukacyjny, 
kt6remu towarzyszq odrqbne dzialania. Rok 2014 dedykowany by l  Janowi 
Karskiemu. W kwietniu 2014 roku, dokladnie w setne urodziny Jana Karskiego, a 
- co jest istotne dla lokalnej tozsamoSci miasta - rodowitego lodzianina, w 
nowym budynku otwarta zostala duza biograficzna wystawa ,,Karski. Nie daC 
Swiatu zapomnieC" przygotowana we wsp6lpracy z Narodowym Centrum Kultury 
(kurator: Jaroslaw Suchan), kt6rej przez blisko dwa lata towarzyszylo wiele 
dzialah edukacyjnych, projekcje filmowe, wyklady, otwarte spotkania. Juz w 
2013 roku powstal Klub Kuriera stworzony przy Centrum Dialogu dla uczni6w 
l6dzkich szk6l ponadgimnazjalnych zainteresowanych historiq, kt6rzy nie tylko 
sami poznawali historiq Jana Karskiego i jego misji, ale potem edukowali swoich 
r6wieSnik6w stajqc siq emisariuszami historii. Grupa zapalericow ruszyla m.in. 
szlakiem Karskiego po Polsce. Mlodzi emisariusze byli m.in. w Warszawie, Izbicy i 
Belzcu, w Krakowie i Nowym Sqczu. Klub Kuriera jako innowacyjne dzialanie 
edukacyjne - docenione i nagradzane - jest kontynuowany i corocznie otrzymuje 
dofinansowanie ze strony Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu ,,Patriotyzm Jutra". Z pewnoSciq idea powinna by6 kontynuowana przez 
kolejne lata. Kolejne pokolenia uczni6w z lodz i  i z Polski mogq i powinni 
poznawad historiq emisariusza z lodzi .  Zwlaszcza obecnie, gdy mlodzi ludzie nie 
majq zbyt wielu autorytet6w, postaC Jana Karskiego jest bohaterem, kt6ry mo ie  
uczyC historii. 

W 2016 roku mlodziez z Klubu Kuriera zajqla siq tematem Sprawiedliwych 
WSr6d Narod6w ~ w i a t a ,  w 2017 roku - losem dzieci w czasie I1 wojny Swiatowej. 
Uczniowie l6dzkich gimnazj6w i lice6w przygotowali - w formie publikowanych 
gazetek - ,,Raport 2017: Dzieci", w kt6rych przypominali wydarzenia historyczne, 
ale tak ie  zastanawiali siq nad sytuacjq dzieci wsp6lczeSnie, zar6wno w Polsce, 
jak i w miejscach toczqcych siq wojen, w Syrii i na Ukrainie. Towarzyszyla im 
przygotowana we wsp6lpracy z Helsiriskq Fundacjq Praw Dziecka, Rzecznikiem 
Praw Dziecka i Fundacji Unicef, wystawa pt. ,Nie ma dzieci sq  ludzie. Prawa 



Dziecka to Prawa Czlowieka". Wystawa zostala otwarta 1 czerwca 2017 roku w 
przestrzeni Centrum Dialogu, a specjalne prace na niq - interpretacje artystyczne 
wybranych Praw Dziecka - zaprojektowali studenci Akademii Sztuk Pieknych im. 
Wladyslawa Strzemiriskiego w lodzi. Ta kze projekt wystawy zostal przygotowany 
przez mlodziutkq artystke, absolwentke ASP, Weronikq Hrynkiewicz. Ekspozycja 
byla finalizowana 20 listopada 2017 r. Og6lnopolskim Dniem Praw Dziecka, ale 
tak sic spodobala, ze zostala przygotowana jej  wersja mobilna. Wystawa 
opracowana w jezyku polskim, angielskim i francuskim wqdruje teraz po 
szkolach. Wersja francuska zostala przygotowana i sfinansowana we wsp6lpracy 
z Instytutem Francuskim. To jest tez pomysl, ktory powinien by6 kontynuowany 
w kolejnych latach, od 2017 roku nasza wystawa byla juz w wielu miejscach, 
m.in. w Opolu, Wroclawiu i w kilku miastach na Pomorzu. Podrozujq takze dwie 
inne wystawy przygotowane przez Centrum Dialogu: ,,Artur Szyk. Czlowiek 
dialogu" (Wilno, Lw6wI Warszawa, Krakow, ,Bobkowski. Chuligan WolnoSci" 
(Krakow, Warszawa, Poznari), ,,Bajgelman. Slady" - o kompozytorze i jednym z 
tworcow lodzkiej Filharmonii (Wroclaw, Warszawa). W 2020 roku mobilna 
wystawa o Marku Edelmanie przygotowana w Roku Marka Edelmana dla 
mlodziezy i przez mlodziez -, bedzie wedrowala po szkolach lodzi  i regionu 
lodzkiego, potem ruszy w Polskg. 

Klub Kuriera daje szanse takze podjecia z mlodziezq wielu trudnych ternatow. 
Przy okazji realizowania projektu o prawach dziecka niezwykle aktualne byly dla 
mlodziezy rozmowy na temat trwajqcej wlainie wojny w Syrii, losu uchodic6wI o 
kt6rych dowiadywali siq z medi6w i sytuacji dzieci pozbawionych dostepu do 
edukacji. Zainteresowala ich m.in. postad Malali Yousafzai, najmlodszej noblistki, 
pa kistariskiej dziewczyn ki walczqcej o prawa kobiet do edu kacji, poznali takze 
biografie Aliny Margolis-Edelman, pediatry, kt6ra niosla pomoc dzieciom w 
roznych zakqtkach globu jako Lekarz ~w ia ta ,  a zakladala takze w Polsce 
Fundacje Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Silq). Te historie 
opisywali w trzech numerach ,,Raportu" (projekt dofinansowany przez Muzeum 
Historii Polski w Warszawie w ramach programu ,,Patriotyzm Jutra"). 
W roku 2018, w zwiqzku ze stuleciem Niepodlegloici Polski, dzialania edukacyjne 
Centrum Dialogu koncentrowaly sie wok61 rozmowy o patriotyzmie. Podczas 
zajeC dla dzieci, mlodziezy i doroslych przypominana byla historia niepodleglej, 
wielokulturowej lodzi. Ale mlodzi ludzie musieli sobie i doroslym zadad pytanie, 
czym jest patriotyzm w czasach pokoju. R6wniez kolejny projekt Klubu Kuriera 
realizowany ponownie w ramach programu ,,Patriotyzm Jutra", zakladal 
stworzenie internetowego kanalu telewizyjnego pt. ,,Kurier lV" . Powstalo szeid 
odcinkow, kt6re w caloici dostepne sq na kanale Centrum Dialogu na platformie 
Youtube, w kt6rych mlodziez opowiada o swojej wizji polityki i patriotyzmu. 
Zwlaszcza w obliczu gorqcej debaty w Polsce wo kol polityki historycznej, 
rozmowa o tym jak definiujq patriotyzm ich rbwieinicy, nauczyciele czy artySci, 
bylo ciekawym i rozwijajqcym doiwiadczeniem dla mlodych klubowicz6w. 
Rok 2019, ze wzgledu na stulecie patrona Centrum Dialogu i dziesieciolecie jego 
Smierci, w duzej mierze dedykowany jest Markowi Edelmanowi. Mlodziez pod 
okiem edukator6w z Centrum Dialogu poznaje biografie Marka Edelmana, kt6ry 
by# iwiadkiem i uczestnikiem wiekszoici waznych wydarzeh XX stulecia. 
Wyznawane przez Edelmana zasady i poglqdy, a takze jego pelne mqdroici slowa 
i refleksje, sluzq pracownikom Centrum Dialogu do rozmowy z mlodymi ludimi 
zar6wno o przeszloici (o historii Zaglady, powstaniu w getcie warszawskim, 
narodzinach totalitaryzm6w, czasach PRL, relacjach polsko-iydowskich i wielu 
innych tematach), jak i o postawach moralnych. ,Jak siq przyglqdasz zlu i 



odwracasz glows albo nie pomagasz, kiedy moiesz pom6c, to  stajesz siq 
wsp6lodpowiedzialny. Bo twoje odwrocenie glowy pomaga tym, ktorzy 
dopuszczajq sic zla" - mowil Marek Edelman. I to  zdanie nalezy do 
najwazniejszych elementow edukacji Centrum Dialogu w Roku Marka Edelmana, 
ale tez w ciqgu calej dzialalnoici instytucji. Podobnie jak jego slowa z ostatniej 
ksiqzki wydanej w 2009 roku we wspolpracy z Paulq Sawickq pt. I byla miloS6 w 
getcie: ,,Musimy uczyC w szkolach, w przedszkolach, na uniwersytetach, i e  zlo 
jest zlem, ze nienawiSC jest zlem i ze m i lo i t  jest obowiqzkiem. Musimy walczyC 
ze zlem tak, i eby  ten, kt6t-y czyni zlo, zrozumial, i e  nie bqdzie dla niego IitoSci". 

2. RozumieC wspo1.czesnoSC// Understand Today 

Obok poznawania przeszloSci Centrum Dialogu im. Marka Edelmana stawia 

sobie za cel poruszanie najwainiejszych ternatow, ktbre dotyczq wsp62czesnoSci. 

Rozumienie mechanizm6w, kt6re rzqdzq dniem dzisiejszym, jest by6 mo ie  nawet 

trudniejszym zadaniem w edukacji n i i  zglgbianie historii. I staramy sie to  robit. 

W latach 2020-2025 program edukacyjny - ktory jest bardzo bogaty i atrakcyjny 
(oferta edukacyjna znajduje sie na stronie Centrum Dialogu) - zostanie 
poszerzony o szereg nowych lekcji, warsztat6w1 temat6w zwiqzanych ze 
wsp6listnieniem obok siebie przedstawicieli roznych wyznari, jqzyk6w i kultur, 
tak ie we wsp6lczesnej Europie i Polsce J u i  rozpoczqliSmy Scislq wspolpracq z 
Uniwersytetem lodzkim. Studenci rbinych kraj6w studiujqcy w lodzi, a tak ie  
mieszkajqcy w lodz i  obcokrajowcy, bqdq przychodzit na lekcje z mlodzieiq, by 
opowiedziek o swoich krajach, ale tak ie  opowiedziek o trudnoSciach, z jakimi sic 
spotykajq w Polsce. Takie lekcje, wyklady i warsztaty wzbogacq ofertq 
edukacyjnq Centrum Dialogu, ale takze pogtqbiq wsp6lprace ze Srodowiskami 
coraz liczniej mieszkajqcymi w lodzi .  Podobne spotkania w spos6b cykliczny 
planowane sq dla doroslych. Zapoczqtkowane zostaly w 2019 roku dyskusjq 
panelowq,,lodi nie tylko 4 kultur", w kt6rej rozmawialiSmy z baletmistrzem z 
Litwy, architektem z Holandii, filmowcem z Francji i tlumaczkq z Hiszpanii, 
zorganizowanq w ramach Festiwalu l o d i  Czterech Kultur. Sam festiwal powinien 
tak ie opieraC sic na tych dw6ch filarach. Bazujqc na czterech tradycyjnych 
16dzkich kulturach, kt6re staty siq zaczynem festiwalu zbudowanego w 2002 roku 
przez Witolda Knychalskiego, rozwijak go poprzez po kazywanie wspolczesnych 
kultur, ktdtre tworzq miasto, zapraszajqc ja ko kurator6w poszczeg6lnych sekcji 
tak ie mieszkajqcych w lodz i  muzyk6wI tancerzy, pisarzy czy filmowc6w, kt6rzy 
przyjechali do lodz i  z roznych zakqtk6w Swiata 

3. BudowaC przyszkoSC// Create Future 

Historia I1 wojny Swiatowej, a zwlaszcza lcidzkiego getta, historia Polski, lodzi, a 
nawet historia dzielnicy, na terenie kt6rej znajduje sic Centrum Dialogu, 
pozwalajq rozmawiak zar6wno o przeszloSci, jak i o waznych tematach 
wspolczesnych. Tych wielkich i tych lokalnych, kt6re budujq spolecznoSk i 
toisamoSC miejsca. Musimy pracowaC na rzecz przyszloici, dlatego jednym z 



potqznych i waznych temat6w bedzie rozmowa na temat ekologii, troski o losy 
IudzkoSci, dbania o nasze najblizsze otoczenie. Najlepiej oddaje tq  my51 
zapozyczony slogan: ,,MySled globalnie , dzialad lokalnie". Tutaj bedziemy SciSle 
wsp6lpracowad z organizacjami pozarzqdowymi. Bedziemy tez dzialad bardzo 
blisko i wsp6lnie z mieszkalicami przystqpujqc do waznych akcji na rzecz 
ratowania Ziemi i przeciwdzialania zmianom klimatycznym. 
Baluty staly siq inspiracjq wielu miqdzynarodowych projekt6w, kt6re sq 
realizowane we wsp6lpracy z Centrum Dialogu. W 2015 roku rozpoczql siq 
projekt ,Rethinking Memory Culture", podczas kt6rego studenci sztuk 
wizualnych, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, filmu i animacji z Polski, Niemiec i 
Norwegii, zastanawiajq sie, w jaki spos6b przekazywad nastepnym pokoleniom 
pamiqd o l6dzkim getcie i jak wlqczyd w te dzialania lokalnq spolecznoSd. Efektem 
corocznych warsztatow sq studenckie projekty artystyczne, kt6re zostanq 
zaprezentowane na wystawie ,Memory Dialogues" jesieniq 2019 r., ale 
poszczeg6lne prace przygotowywane takze przez wykladowcow powstawaly 
stopniowo, m.in. ,,This I s  a Human Being" norweskiej artystki wizualnej Hilde 
Kramer. W 2017 r. w Centrum Dialogu otwarta zostala jej  wystawa 
,,Remembrance through Stones" [Sluchajqc kamieni], bqdqca kolejnym etapem 
proje ktu. 
W 2017 roku norweski artysta Geir Goosen rozpoczql pracq nad projektem ,,This 
is not a ghetto, i t 's  my home". Zamierza przepracowaC traume getta wraz z 
mieszkahcami dzielnicy. Pr6bq podjqcia tego nielatwego tematu byl juz 
wczeiniejszy projekt Katarzyny ToSty pt. ,,Dzieci Balut - murale pamiqci" 
realizowany od 2012 roku przez stowarzyszenie Na Co Dzieli i od ~w iq ta ,  kt6rego 
Centrum Dialogu od poczqtku bylo merytorycznym partnerem. W ciqgu siedmiu 
edycji na murach baluckich dom6w w nowatorski spos6b opowiedziana zostala 
historia dzieci polskich, zydowskich i romskich, kt6re znalazly sie w getcie 
l6dzkim, obozie cygaliskim czy obozie przy ul. Przemyslowej. Obrazy dzieci 
naturalnej wiel koSci zostaly wykonane przez Piotra Saula przy wsp6lpracy 
Damiana Idzikowskiego. Znalazly siq na Scianach kamienic, blok6w, szk61. Przez 
mieszkanc6w Balut zostaly zaakceptowane i uznane za czqSC krajobrazu 
dzielnicy, nie sq zamalowywane ani niszczone. WiqkszoSd ich to anonimowe 
postaci przerysowane z archiwalnych fotografii. Planujemy kampaniq w lodzi  na 
rzecz naj blizszego sqsiedztwa, we wsp6lpracy z mieszkahcami i lokalnymi 
dzialaczami. 

Aby budowad lepszq przyszloid warto tez wzajemnie siebie sluchaC. Swoich 
sqsiadow z podw6rka, z bloku, z klasy, tych ktorych spotykamy na ryneczku, w 
sklepie, w tramwaju. Okaze sig, ze niekt6rzy przyjechali z krajbw, gdzie toczy siq 
wojna, albo wr6cili do ojczyzny po wielu latach tutaczki. Niekt6rzy prawie nie 
znajq polskiego, inni m6wiq tylko z lekkim akcentem. Warto poznad historie 
nowych lodzian. Dowiedzied sie od nich, co w nas Polakach lubiq, co ich niepokoi, 
jakie majq lqki. W 2020 roku i przez kolejne lata w Centrum Dialogu zaczniemy 
projekt zbierajqcy historie naszych nowych wsp6lmieszkalic6w, lodzian z wyboru 
lu b koniecznoSci. We wspolpracy z pracownikami Uniwersytetu 16dzkiego oraz 
miqdzynarodowych instytucji zajmujqcych sic miqdzykulturowoSciq - stworzymy 
w lodzi miejsce dialogu kultur, ktbt-e mam nadzieje trafi do europejskiej sieci 
takich instytucji zajmujqcych sie interkulturowoSciq. Centrum Dialogu 
wsp6ltworzqc przyjazne miejsce spotkania i rozmowy bedzie pomagaC 
wzajemnie poznawad siq i oswajad lodzianom oraz coraz liczniej przybywajqcym 
tu cudzoziemcom. 



Fes t iwa lL6d i  Czterech Ku l tur  
W latach 2020-2025 Festiwal, kt6ry w ostatnich latach odbudowuje swoja 
marks, powinien staC siq bardzo waznq czqSciq calorocznego funkcjonowania 
Centrum Dialogu i by6 istotnym elementem strategii instytucji i strategii miasta. 
Kuratorzy goicinni - z Polski i zagranicy - powinni by6 wybierani do konkretnych 
zadari, np. jednego spektaklu, albo wystawy. Ale idea powinna by6 wybrana i 
wypracowana wczeiniej. Kuratorzy powinni zaproponowaC cog specyficznego dla 
Codzi, nie tylko zbi6r gotowych produkcji. Powinna powstaC co roku produkcja 
site specific, kt6ra wykorzystuje przestrzeh lodzi, miejsca, ktore sq unikalne i 
uniwersalne (jak ,,Hotel Savoy" Teatru Nowego w 2012 roku czy Kwartet 
Czterech Kultur zagrany w podziemnej katedrze), kt6ry stanq siq wizytbwkq 
tego festiwalu. Unikatowym dzialaniem, kt6re jest SciSle zwiqzane z lodziq, ale 
przyciqgnie publicznoSC do lodzi. Powinno powstat tak ie jedno przedsiqwziqcie, 
kt6re przez caly promuje l 6 d i  w Polsce i za granicq. To moze by6 niewielki 
koncert, czy spektakl, ktory moie z latwoSciq wyjechad do Berlina, Paryza czy 
Kopenhagi. I zawsze powinien jakiS produkt pozostaC po festiwalu: moze to by6 
plyta, ksiqzka, rzeiba, doskonalym przykladem jest Pasaz Rozy Joanny 
Rajkowskiej, kt6ry pozostal po jednej z edycji. Haslo festiwalu zwiqzane z 
artystq, wydarzeniem, datq, ideq, mySIq przewodniq ... powinno by6 realizowane 
we wsp6lpracy z edukacjq, dzialem wystaw i publikacji, by kazdy kolejny festiwal 
byl jednoczeinie inauguracjq bqdi  finalem dzialari edukacyjnych i kulturalnych 
Centrum, ale projekty moglyby by6 zwiqzane z rezydencjq artystycznq i tworzone 
we wsp6lpracy z innymi instytucjami miejskimi, by festiwal C6di Czterech Kultur 
stal sic Swiqtem calego miasta i wszystkich mieszkaric6w. 
Kazdy festiwal powinien tez mieC swoich dziennikarzy//bloger6w zaproszonych z 
Polski i zagranicy, kt6rych zadaniem bqdzie opisanie lodzi  w kontekScie tematu, 
ktoremu festiwal jest dedykowany, ich teksty moglyby siq zlozyC na opowieSC o 
wsp6lczesnej lodzi i jej  mieszkaricach. 
Przykladowo w 2020 roku, w 75. rocznicq zakoriczenia wojny, chcialabym 
przypomnieC C6di 1945, kt6ra narodzila siq na nowo. C6di, ktbra wlaSnie wtedy 
przestala by6 Codziq czterech kultur, a stala siq nowym miastem. JednoczeSnie 
na kilka lat stata siq stolicq Polski. To w lodzi startowaty wszystkie powojenne 
wazne przedsiqwziqcia, wtedy narodzita sie Wytw6rnia Filmbw Fabularnych, tutaj 
zaczynaly odradzaC siq teatry, wyzsze uczelnie, wydawane byly og6lnopolskie 
gazety. Warto przypomnieC tq 16di1 ale nie zamknqC sic w historii, a pokazak, co 
dziS z tego zostalo, co na stale weszlo w tozsamoSC lodzi, co ,,wyemigrowato". 
Co siq stato w koricy z tymi przedwojennymi mieszkahcami. Chcialabym tez, aby 
w ramach festiwalu 2020 zagrany zostal w Codzi - w niezwyklej przestrzeni 
miasta - wielki koncert na rzecz pokoju. Caly program musi mieC r6zne aspekty i 
warto do niego zaprosiC inne instytucje. 

INNE PROPOZYCJE NA KADENCJE 2020-2025 

CYKLICZNY ZJAZD LODZIAN, bylych mieszkaric6w lodzi, a gl6wnie juz dzieci i 
wnukow tych, co z lodzi przymusowo czy z wlasnej woli wyjechali. Nawiqzanie 
do poprzednich zjazdbw, ale w nieco inny spos6b. Cykliczna impreza 
organizowana w czasie wakacji potqczona z warsztatami, poznawaniem miasta i 
regionu, naukq jqzyka polskiego, koncertami, projekcjami film6w, wycieczkami, 
ktorej finatem bylby Festiwal l 6 d i  Czterech Kultur. Oferta dla todzian i dla 
turyst6w. 



Impreza organizowana - koordynowana - wsp6lnie z innymi instytucjami w 
mieScie, aby byla to  jednoczeinie ciekawa i kuszqca oferta wakacyjna dla 
przyjezdnych i dla mieszkahc6w. Pierwszy m6glby mieC miejsce w roku 2021 - w 
200-lecie wytyczenia osady sukienniczej nazwanej Nowym Miastem z centralnie 
polozonym ~Smiobocznym rynkiem (dziS plac Wolnoici). Albo w roku 2023 - w 
600-lecie nadania praw miejskich lodzi .  

ZJAZD BYtYCH STUDENTOW OBCOKWOWCOW. Przez wiele lat wszyscy 
przyjeidiajqcy do Polski na studia obcokrajowcy spedzali przynajmniej kilka 
miesiecy w lodz i  uczqc sic jezyka polskiego w Studium Jqzyka Polskiego dla 
Obcokrajowc6w przy Uniwersytecie l6dzkim. Wielu z nich zostalo w lodzi, t u  
uloiylo sobie zycie, wielu wyjechalo na studia do innych miast, najwiecej wrocilo 
do swoich krajow. Centrum Dialogu w lodz i  mogloby zaprosiC tych 
,,przyszywanych" lodzian, kt6rzy sq  ambasadorami Polski w r6inych zakqtkach 
Swiata, w Ameryce Poludniowej, Afryce czy Azji. Kaida uczelnia ma swoich 
wspanialych absolwent6w1 choCby szkola filmowa w lodzi .  Warto z nimi nawiqzad 
dialog. 
Impreza organizowana wsp6lnie z wyzszymi uczelniami lodz i  oraz ambasadami 
r6znych kraj6w. 

SPOTKANIA Z LUDZMI DIALOGU, ludimi przyszCo6ci - bylyby to  wydarzenia 
o charakterze promocyjnym dla l odz i  - spotkania z osobistoSciami Swiata nauki, 
kultury, polityki, ktore odegraly waznq role w rozwiqzywaniu czy lagodzeniu 
konflikt6w: laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, tytutu Czlowieka Tolerancji. 
Polqczone z wlqczeniem ich do grona LUDZI DIALOGU. Ci ludzie mogliby 
stworzyd nowy Komitet Honorowy Centrum Dialogu, bo niestety wspaniali 
czlonkowie Komitetu Honorowego: Wladyslaw Bartoszewski, Amos Oz, Umberto 
Eco, w ostatnich latach po kolei odchodzili. Chcialabym zapraszaC do lodz i  ludzi 
dialogu ze Swiata - mySlicieli wsp6lczesnoSci. Byloby to  wielkie wydarzenie dla 
Centrum Dialogu, ale dla lodzi .  

FINANSE 

Tak szeroka dzialalnoSC instytucji bedzie wymagala naklad6w finansowych. DziS 
gl6wnym ir6dlem finansowania dzialalnoSci Centrum Dialogu jest dotacja 
podmiotowa z Urzedu Miasta lodzi .  W 2019 roku wynosi ona 1.550.000 zl, co 
nie pokrywa wszystkich koszt6w zwiqzanych z dzialalnoiciq. Od kilku lat 
zabiegam o zwiekszenie dotacji. Chcialabym zwr6cid uwage, ze w programie 
merytorycznym na lata 2015-2019 wyrazalam nadzieje, ze dotacja zostanie 
zwiekszona do 2 mln zlotych, co wci* pozostaje w sferze marzeri, ale jest 
oczekiwanym przez mnie budzetem, ktbry pozwolilby instytucji latwiej 
funkcjonowad i skupid siq na zadaniach merytorycznych, a nie wylqcznie na walce 
o przetrwanie. W te j  chwili pensje wyplacane pracownikom sq  bardzo niskie i 
mam pelnq SwiadomoSC, ze przyszly dyrektor stanie przed koniecznoSciq 
zbudowania nowego zespolu, bo - ze smutkiem musze stwierdzid, tak niski 
budzet nie pozwala godziwie oplacad pracownikow i bedq szukaC lepiej platnych 
stanowisk, a zmniejszenie zatrudnienia nie wchodzi w gre, bo mniejszym 
zespolem dzialalnoSci tak rbznorodnej nie moina prowadzit. 



Mimo powyzszego stwierdzenia mam jednak calkowitq SwiadomoSC, ze konieczne 
jest poszukiwanie Srodk6w dodatkowych i bede to robid. Ale znacznie latwiej jest 
- co potwierdza moje wieloletnie doiwiadczenie i co jest oczywiste - znaleiC 
sponsorow czy dofinansowanie na projekty artystyczne. Centrum zdobywa 
dodatkowe fundusze na dzialalnoSd statutowq poprzez: 

1. Dotacje celowe Urzedu Miasta lodzi - przyznawane gl6wnie na duze 
wydarzenia i projekty, np. Festiwal l b d i  Czterech Kultur (od 2017 roku jest to 
dotacja stala , 1.200.000 zl), wystawy (np. w 2018 roku na projekt ,,Czlowiek za 
burtq. lodzianie 50 lat po Marcu" dotyczqcq wydarzeh Marca 1968 roku czy w 
2019 roku na wystawe ,,Marek Edelman. Czlowiek", czy obchody rocznicy 
Litzmannstadt Getto. 

2. Dotacje ze irodel zewnetrznych - co roku Centrum pozyskuje 
dofinansowania zewnetrzne, pochodzqce g46wnie z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Fundacji Taubego, Narodowego 
Centrum Kultury i innych instytucji publicznych, dzialajqcych w sektorze kultury i 
nie tylko, np. Ambasady Izraela, Ambasady Niemiec, Instytutu Francuskiego i 
innych. Tylko w 2019 r. zdobyliSmy 683.710 zl z program6w dotacyjnych na 
dzialalnoSC Centrum oraz 590.390 na Festiwal 16d i  4 Kultur. 

3. Sponsorzy - celem realizacji szczeg6lnych projekt6w, instytucja pozyskuje 
Srodki pochodzqce ze sponsoringu. Ma to miejsce gl6wnie przy wydarzeniach 
artystycznych jak festiwale, koncerty, wystawy, wydawnictwa, etc. 

4. Uslugi promocyjne - Swiadczone gl6wnie podczas wydarzen artystycznych, z 
ktorych Srodki przekazywane sq w gl6wnej mierze na realizacjq wydarzenia. 

5. Najmy - Centrum posiada budynek umozliwiajqcy wynajem powierzchni 
podmiotom zewnetrznym. Jest to gl6wnie wynajem sali audytoryjnej i sat 
seminaryjnych oraz foyer budynku. Jednak ze wzgledu na duzq liczbe wtasnych 
wydarzeh dzieje sie to sporadycznie. Stalym najemcq - jest tez firma 
prowadzqca kawiarnie. 

6. Oplaty - Centrum niemal 10O0/0 swoich wydarzeh udostqpnia publicznoSci i 
uczestnikom bezplatnie (sq to dzialania majqc charakter edukacyjny, 
upowszechniajqce wiedze historycznq, czesto dotyczqcq traumatycznych 
wydarzeh). Oplaty pobierane sq gl6wnie w przypadku organizowanych wycieczek, 
niektbrych warsztat6w i duzych wydarzeh artystycznych (koncerty i spektakle 
realizowane poza siedzibq Centrum, np. w ramach Festiwalu l 6 d i  Czterech 
Kultur).. Pozyskane Srodki w wiekszoici pokrywajq koszty wydarzenia. 

7. Darowizny: Srodki przekazane przez Darczyric6w przeznaczane sq na 
dziatalnoSd instytucji (jeSli Darczyhca nie wskaze inaczej), bqd i  na konkretny cel 
// projekt. Na przyklad Goldie Morgentaler przeznaczyla 5000 dolar6w na 
przeklad z jidysz powieSci swojej matki Chavy Rosenfarb. 

Centrum Dialogu bedzie w kolejnych latach zabiegad zar6wno o Srodki publiczne, 
jak i od prywatnych sponsor6w, planowane sq staranie o Srodki europejskie z 
programu ,,Kreatywna Europa" i ,,Erasmus Plus" oraz innych programow 
europejskich. Juz prowadzone sq rozmowy z partnerami z Norwegii i Niemiec o 
podjeciu wsp6lnych przedsiqwzieC dotyczqcych pamieci Europy w kolejnych 
latach. Inny europejski projekt dotyczqcy emigrant6w bedzie skladany przez 
wsp6lpracujqcych z Centrum animatorow. 



W latach 2020-2025 bedq zabiegaC o znalezienie sponsora/fundatora na 
stworzenie nowej przestrzeni w obrebie budynku Centrum Dialogu - j u i  w tej  
chwili, gdy funkcjonuje Biuro festiwalu C6di Czterech Kultur brakuje miejsca dla 
pracownik6w). Bqdziemy t e i  starali sic w wiekszym stopniu skorzystad z 
deklaracji prywatnych darczyric6w (do tej  pory te dzialania nie byty zbyt 
intensywne, choC tylko w 2019 roku udalo sie Centrum Dialogu otrzymaC kilka 
darowizn. Aby to zintensyfikowaC naleiy podjqC dzialania znalezienia partnerskiej 
instytucji w USA, co bede sic starala zrobik. 

Od 2020 roku stopniowo wprowadzane bqdq oplaty za niekt6re uslugi edukacyjne 
(dla wycieczek zagranicznych, dla grup zorganizowanych). Planowane sq tak ie 
komercyjne: kursy jezykowe, szkoly letnie i warsztaty rodzinne. 

Koncerty muzyczne w Centrum Dialogu bqdq t e i  mialy czqSciowo komercyjny 
charakter, by zwr6cila sic czeSC poniesionych na nie koszt6w - w ostatnich 
miesiqcach udalo nam siq zdobyC fortepian, kt6ry otwiera nowe szanse dzialari 
artystycznych w przestrzeni instytucji. Planuje stworzenie stalego muzycznego 
dzialania w siedzibie Centrum. 

PROMOCJA 

Podejmowane przez Centrum Dialogu dzialania promocyjno-informacyjne sq 
odpowiednie do prowadzonych przez nas zadari i moiliwoSci. Ze wzglqdu na 
brak Srodkow na kampaniq reklamowq stawiamy nacisk na dobre kontakty z 
dziennikarzami, stalq obecnoSC w mediach tradycyjnych i spolecznoSciowych. 
Odrebnq promocje ma tylko Festiwal 16d i  4 Kultur, dom kt6rego zostala 
zatrudniona profesjonalna firma PR. W 2019 roku udalo sig t e i  otrzymaC 
dodatkowe fundusze na promocje Roku Marka Edelmana. 
* Strona internetowa Centrum Dialogu znajduje siq pod adresem 
www.centrumdialogu.com. W 2018 roku odwiedzilo jq ponad 35 tysiecy 
uiytkownik6w1 strona miala 139 567 odslon. Strona internetowa Festiwalu 16d i  
Czterech Kultur znajduje sie pod adresem www.4kultury.pl. W roku 2017 
odwiedzilo jq okoto 12.000 os6b, liczba odslon wyniosla 57.937; 
* Konto facebook Centrum Dialogu im. Marka Edelmana lubi 10 590 os6b; konto 
festiwalu lubi 12903 os6b; 
* Liczba os6b Sledzqcych konto Instagram Centrum Dialogu w roku 2018 
wyniosla 4773, a Instagram Festiwalu Sledzi 1234 os6b; 
* W roku 2018 konto youtube Centrum Dialogu mialo 180 subskrypcji. 

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA DZIA~ALNOSCI 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w t o d z i  w latach 2020-2025 

0 ile nie zmieni sie w spos6b znaczqcy finansowanie instytucji i wysokoSC dotacji 
podmiotowej nie ulegnie zmianie, struktura organizacyjna Centrum Dialogu nie 
zostanie zmieniona. Centrum Dialogu zatrudnia zaledwie 18 os6b (15,35 etatow), 
w tym pie6 os6b tylko do utrzymania budynku. Biorqc pod uwage jak intensywnie 
pracujemy (takze wieczorami i w weekendy), liczba ta jest zdecydowanie za 
mala, ale nie moiemy sobie pozwoliC ani na zatrudnienie dodatkowych osbb, ani 



na zwiekszenie wynagrodzeh nieadekwatnych do wyksztalcenia i zaangazowania 
pracownik6w1 ani na zmniejszenie zespolu. Ze wzgledu na brak mozliwoSci 
godziwego nagradzania pracownikow zatrudnionych na etatach, bede starala sic 
jeszcze w wiekszym stopniu pracowad na projektach i zatrudnianiu os6b do pracy 
przy konkretnych dzialaniach i projektach. Tymczasem struktura pozostanie nie 
zmieniona. JeSli jednak bqdzie to  mozliwe chcialabym zupelnie inaczej zbudowaC 
wsp6lprace z Festiwalem l 6 d i  Czterech Kultur, aby by+ on czeSciq zespolu, a nie 
odrebnie zarzqdzanq strukturq. 

LUDZIE 

Silq Centrum Dialogu sq  ludzie. Zar6wno zespol., ktory pracuje przy 
przygotowywaniu i programowaniu kolejnych wydarzeh, wzbogacanie oferty, jak 
i nasza publicznoSC, kt6ra jest roznorodna i stale sig rozwija. Kadra Centrum 
Dialogu to  doskonale wyksztalceni mlodzi ludzie, kt6rzy pracujq z wielkq pasjq i 
oddaniem. Sq juz ekspertami w swoich dziedzinach, majq doSwiadczenie, ich 
dokonania sq wysoko cenione - Eliza Gaust jest laureatkq stypendium 
artystycznego Prezydenta Miasta lodz i  na realizacje projektu "CZATA I Jude 
1993-2017", Justyna Tomaszewska w 2019 roku otrzymala Nagrode Miasta 
lodzi, Joanna Ufnalska i Michal Gruda, ktorzy poza pracq w Centrum, tworzq 
Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich ,Topografie'; otrzymali odznakq "Za zaslugi 
dla Miasta lodzi". Mam nadziejg, ze mimo skromnych wynagrodzeh bqdq chcieli 
nadal pracowaC z takim zaangazowaniem. 

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA l O D Z I  

Przygotowany przeze mnie autorski program merytoryczny na lata 2020-2025 
bedzie wpisywal sic w Polityke Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta lodzi, Polityke 
Rozwoju Edu kacji Miasta lodz i  2020+, Polityke Spolecznq 2020+ dla Miasta lodz i  
i inne strategiczne dokumenty krajowe i europejskie, m.in. Krajowy Program 
Przeciwdzialania Ub6stwu i Wykluczeniu Spolecznemu 2020 czy Program Pomocy 
Prawnej dla Uchodic6w i Migrantow Helsihskiej Fundacji Praw Czlowieka. 

JeSli chodzi o Polityke Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta lodz i  bqdzie wypelnial 
nastepujqce cele operacyjne: 

1.3 Cel operacyjny: 
Wspieranie rozwoju wspotpracy regionalnej i rnigdzynarodowej z obszarow strategicznych. 
Dziatania: 
a) wzmacnianie dziatan z zakresu wymiany regionalnej i miedzynarodowej 
Dziatania obejmujq szereg programow oraz konferencji majqcych na celu wymiane doiwiadczen w sferze 
dziatan na rzecz wspotpracy miedzynarodowej z zakresu kultury. Rozwijaniu wspotpracy miedzynarodowej majq 
stuiyC organizowane przez instytucje wizyty studyjne, staze oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli 
sektora kultury. 

Przez ostatnie lata Centrum Dialogu rozwinelo sieC kontakt6w 
miqdzynarodowych, miedzy innymi z zagranicznymi instytucjami kultury, 
jednostkami administracyjnymi czy uczelniami wyzszymi. W kolejnych latach 
mam zamiar poglebid stalq wsp6lprace, jak r6wniez nawiqzaC nowe kontakty, 



Mimo posiadania przez Centrum Dialogu nowoczesnego budynku, ktory nie 
wymaga modernizacji na szerokq skate i jest dostosowany do potrzeb osbb z 
niepelnosprawnoiciami, przyszle projekty bedq zakladaly wykorzystanie 
najnowszych technologii i irodk6w przekazu, celem podniesienia atrakcyjnoici i 
zwiekszenia konkurencyjnoici w stosunku do innych wydarzeri kulturalnych. Z 
pewnoiciq potrzebna bedzie ciqgla modernizacja zwlaszcza sprzetu 
komputerowego i multimedialnych projektorow, ale takze udoskonalenie 
wyposazenia Sali audytoryjnej. 

Bede dqzyla do tego, by w obrebie istniejqcego budynku wygospodarowad 
dodatkowq przestrzeri dla pracownik6w (juz w tej  chwili, gdy w Centrum 
funkcjonuje Biuro Festiwalu k6d i  4 Kultur, brakuje miejsca dla wszystkich 
pracownikow). Nie ma tez przestrzeni , gdzie moglaby by6 Biblioteka i Archiwum 
z dostepem do tworzonych przez Centrum Baz danych (chodby baza informacji o 
ludziach posiadajqcych Drzewa pamieci), z ktorych mogliby skorzystad na 
miejscu nasi goicie i stali bywalcy. Na to jednak bedq potrzebne dodatkowe 
Srodki, o kt6re bede sic starala. Rozmowy na temat sfinansowania takiej 
przestrzeni podjelam juz z biznesmenami, kt6rzy majq lodzkie korzenie i sq 
zainteresowani wsp6lpracq z Centrum Dialogu. 

4.3 Cel operacyjny: 
Profesjonalizacja i otwarcie. 
Dziatania: 
a) opracowanie strategii marketingowych w miejskich instytucjach kultury 
Wspotczesne modele zarzpdzania wymagajp od instytucji budowania oferty programowej w oparciu o 
efektywne wykorzystanie zasobow, zdiagnozowanie odbiorcy oraz powipzanie strategii dziatania 
instytucji z dziataniami promocyjnymi. Przeprowadzona analiza 26 instytucji miejskich wykazata, i e  
wiqkszoSC z nich nie posiada strategii marketingowych. 
W zwiqzku ze zmianami, kt6re chce wprowadzid bede dqzyla do opracowania 
nowej strategii zarzqdzania instytucjq, gdzie znajdzie sie miejsce dla 
wsp6lpracujqcych z Centrum organizacji pozarzqdowych, wspierajqcych 
instytucjq badaczy i ekspert6w oraz strategicznych sponsorbw. W pierwszej 
kolejnoici bede starala sic opracowai analize oczekiwari publicznoici. 

Mam nadzieje, ze przygotowany przeze mnie autorski program merytoryczny 
prowadzenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w kodzi w latach 2020-2025 
uznany zostanie przez komisje konkursowq za interesujqcy i powierzy mi 
kierowanie tq instytucjq przez kolejne lata. 



miedzy innymi z instytucjami zajmujqcymi siq miedzykulturowym dialogiem, z 
instytucjami zajmujqcymi sie cudzoziemcami. Wsp6lpraca tego typu jest szansq 
do rozwoju instytucji i wymiany doiwiadczeri, co skutkuje podnoszeniu 
kwalifikacji kadry pracowniczej instytucji. 

2.1 Cel operacyjny: 
Zwiqkszenie uczestnictwa mieszkaricow Miasta w kulturze. 
Dziatania: 
a) okreilenie strategii instytucji miejskich z uwzglqdnieniem: 
- potrzeb i oczekiwan odbiorcy, 
- programow ksztattujqcych odbiorcc kultury, 
- kulturalnej aktywizacji pokolenia 60+, 
- wyrownania szans najmtodszych todzian w dostcpie do kultury, 
Wychodzqc naprzeciw postulatom, by zwiekszad uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych pokolenia 60+, kt6rego oczekiwania sq o wiele wyisze, n i i  jeszcze 
kilka lat temu, w Centrum Dialogu bqdq organizowane nie tylko spotkania, ale 
zwiekszy sie oferta pokaz6w filmowych i koncertow, dopasowanych specjalnie dla 
tej  grupy wiekowej, poglebimy wsp6lprace z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
planuje takie szereg warsztat6w uaktywniajqcych senior6w. Podobnie w 
przypadku dostqpu najmlodszych lodzian do kultury - zostanie zwiekszona liczba 
warsztat6w i lekcji dla najmlodszych, wykorzystywane bqdq gry - doskonale 
narzedzia przekazywania wiedzy i inspiracji. Planuje wprowadzid na stale 
(poczqtkowo raz w miesiqcu, a z czasem moie  co tydzieri warsztaty rodzinne, 
kt6re j u i  sic sprawdzajq (w 2019 roku zdobyliimy dofinansowanie z MKiDN i 
wyprodukowaliimy genialnq pomoc dydaktycznq - klocki prezentujqce 4 
iwiqtynie r6inych wyznari, kt6re pozwalajq nam rozmawiad o r6inych religiach i 
tradycjach z dziedmi i mlodzieiq w r6inym wieku. Warsztaty bedq organizowane 
we wsp6lpracy z przedstawicielami r6inych narodowoici, kt6re mieszkajq w lodzi  
pochodzqcymi z Ukrainy, Bialorusi, Czeczeni, Armenii, z Ameryki Poludniowej, 
krajbw afrykariskich czy arabskich. 

b) prowadzenie edukacji kulturalnej z uwzglqdnieniem tematyki dziedzictwa todzi i regionu 
Zaktadane jest prowadzenie edukacji kulturalnej, jako uzupetnienie edukacji szkolnej, a takze 
wprowadzenie na state programow edukacyjnych dotyczqcych kultury todzi i regionu. Ze wzglqdu na 
cele priorytetowe wskazane jest potoienie szczegolnego nacisku na edukacjq w zakresie historii 
sztuki i architektury, edukacjq filmowq i edukacjq dotyczqcq dziedzictwa todzi i regionu. 
Projekty realizowane w Centrum Dialogu oparte bedq glownie o szeroko pojqtq 
kulture lodzi i regionu, zar6wno pod wzgledem historycznym lodzi  4 kultur, jak i 
wsp6lczesnym1 uwzgledniajqce stale rosnqce potrzeby dialogu 
mi~dzykulturowego, ze wzgledu na naplyw do lodzi  r6inych mniejszoici 
narodowych i religijnych. Edukacja bedzie przebiegala wielotorowo. Zarowno 
edukacji cudzoziemcbw o Polsce, lodzi  i kulturowych aspektach. Jak i odwrotnie, 
to cudzoziemcy bgdq edukowad lodzian i m6wid o swoich kulturach, tradycjach, 
ale i stereotypach. 

c) zwiqkszenie atrakcyjnoici instytucji miejskich poprzez modernizacjq i unowoczeinienie 
infrastruktury 
Modernizacja infrastruktury jak rowniei jej dostosowanie do oczekiwan odbiorcow przyczyni siq do 
zwiqkszenia uczestnictwa w kulturze. Dziatania najpilniejsze to wymiana sprzctu komputerowego w 
bibliotekach na nowoczesny, dostqp do szerokopasmowego Internetu, WIFI, zwiqkszenie iloici miejsc 
parkingowych, a przede wszystkim dostosowanie infrastruktury do potrzeb osob niepetnosprawnych. 


