PROJEKT

Księży Młyn – Kaufhaus
interakcje
IDEA

/tytuł roboczy/

Ideą projektu jest społeczna interakcja mieszkańców dwóch zabytkowych
osiedli robotniczych – Księżego Młyna w Łodzi i Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, których
historia i charakter, ale też problemy i niepewna przyszłość wydają się być
podobne i mogą stanowić podstawę do podjęcia dialogu i realizacji wspólnych
działań.
Projekt przewiduje po pierwsze przygotowanie wystaw fotograficznych,
których autorami będą mieszkańcy osiedli. Na wystawach będą mogły się znaleźć
zdjęcia z ich rodzinnych albumów oraz te zrobione podczas trwania projektu.
Ważne by pokazywały osiedla od wewnątrz, tak jak widzą je sami mieszkańcy.
Wystawy będą miały walor dokumentacyjny, pokażą świat nam niedostępny,
osobisty, będą również dla samych mieszkańców okazją do spojrzenia na miejsce w
którym mieszkają z innej perspektywy, do namysłu nad tym co i jak pokazać innym.
Po drugie dojdzie do spotkań mieszkańców tych osiedli, co umożliwi wymianę
poglądów, snucie refleksji, wzajemne inspirowanie, „przegadanie” problemów i
poszukiwanie ich rozwiązania, czy stworzenie grup samopomocowych.
Celem projektu jest tworzenie płaszczyzn dialogu obywatelskiego, wzrost
zaangażowania mieszkańców w sprawy dotyczące społeczności lokalnej, integracja
mieszkańców, wzrost zainteresowania i identyfikacji z zamieszkiwanym obszarem,
wzmocnienie partycypacji społecznej, próba zmiany wizerunku osiedla jako
miejsca kreatywnego, poszukującego, otwartego.
KAUFHAUS to zabytkowe osiedle robotnicze położone w Rudzie Ślaskiej. Nazwa
pochodzi od domu towarowego, który stał się centralnym punktem osiedla
(zbudowany w 1904 r. był na tamte czasy bardzo nowoczesny); w połowie XIX w.
osiedle było nazywane kolonią Gute Hoffnung czyli Dobra Nadzieja, a w latach
30.XX w. – kolonią Styczyńskiego. Osiedle powstawało etapowo od 1880 roku.
Zostało wybudowane dla pracowników huty „Pokój”. W skład osiedla wchodziły
budynki mieszkalne (tzw. familoki) oraz dom towarowy, zaplecze usługowe, dom
noclegowy dla samotnych robotników etc. W roku 1933 osiedle liczyło 40 budynków
z 3 gmachami reprezentacyjnymi. W latach 80.XX w. rozebrano najstarszą część
osiedla (!), a jego pozostała część ulegała degradacji.
KSIĘŻY MŁYN to zabytkowy kompleks fabryczno-rezydencjonalny położony w Łodzi,
którego częścią było zabytkowe osiedle robotnicze. Nazwa jest pamiątką po dawnej
osadzie młyńskiej na której zlokalizowano kompleks i młynie plebańskim, później
zwanym księżym, który pierwotnie pracował tu na rzece Jasień. Osiedle
powstawało etapowo od 1873 roku. Zostało wybudowane dla pracowników fabryki
Karola Scheiblera. W skład osiedla wchodziły budynki mieszkalne (tzw. famuły)
oraz sklep, remiza straży pożarnej, szpital, szkoła etc. W sumie powstało tu około
40 budynków mieszkalnych. W latach 70. XX w. rozdzielono zakłady i osiedle, które
przeszło pod zarząd miasta. Od tego czasu następowała powolna degradacja
osiedla.
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ELEMENTY PROJEKTU
Na projekt składają się dwie wystawy fotograficzne (jedna ukazująca Księży Młyn i
jedna okazująca Kaufhaus, eksponowane wymiennie na Księżym Młynie i
Kaufhausie) oraz dwa spotkania mieszkańców raz na Księżnym Młynie raz na
Kaufhausie (na spotkania pojadą reprezentanci osiedli – 3 osoby a na miejscu
weźmie w nim udział możliwe największa reprezentacja mieszkańców).
Na wystawę składać się będą:
• fotografie wykonane przez mieszkańców osiedli w czasie realizacji projektu
ukazujące ich osiedla
• kopie fotografii mieszkańców osiedli z pochodzące z ich rodzinnych zbiorów
• plansze z ogólnymi informacjami o projekcie, wystawach oraz notami o
Księżym Młynie i Kaufhausie (wraz z materiałami archiwalnymi)
Dodatkowo informacje o projekcie znajdą się na stronach internetowych projektu
Nasz Księży Młyn oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
AUTORZY I OPIEKUNOWIE PROJEKTU
Księży Młyn: Xenia Modrzejewska-Mrozowska /etnograf, antropolog kultury,
specjalista do spraw zachowania dziedzictwa kulturowego/
Kaufhaus: Michał Szydłowski /socjolog, konsultant Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej/
Projekt powstaje w ramach projektu Nasz Księży Młyn realizowanego przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
PARTNERZY
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (ul. Jadwigi Markowej
20, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-344-03-23, fax.32-344-03-02)
CZAS /ramy czasowe/
• przygotowanie i realizacja projektu:wrzesień-październik 2010
• ekspozycja wystaw i spotkania mieszkańców: październik-grudzień 2010
MIEJSCE
• Łódź: siedziba projektu Nasz Księży Młyn w Galerii Ikona przy ul. Fabrycznej
19
• Ruda Śląska: świetlica programu aktywności lokalnej na osiedlu Kaufhaus
przy ul. Niedurnego 107
KONTAKT
Xenia Modrzejewska-Mrozowska: 695-617-390, xeniakot@tlen.pl
Michał Szydłowski: 608-442-180
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