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A. Wst p
a) Co to jest „To samo ”? Odniesienie poj cia „to samo ci” do miasta, jakim
jest Łód ?
To samo – to zespół cech przynale nych danemu zjawisku1 i stanowi cych o jego
wyj tkowo ci i niepowtarzalno ci. Poszczególne cechy czy ich elementy mog by takie jak u
innych, ale ich zbiór i wzajemna konfiguracja tworz układ niepowtarzalny i jedyny (np.
mo n powiedzie , e o to samo ci organizmu biologicznego decyduj kod genetyczny i
genotyp)2
Definicja to samo ci czego – to opis jego cech i elementów, ich wzajemnych
powi za i zale no ci. To nazwanie i opisanie „czego ” w jego wyj tkowo ci i szczególno ci3
Odniesienie poj cia „to samo ci” do miasta, jakim jest Łód ?
To samo rozumiemy jako zespół cech charakterystycznych dla tego miasta. Miasto
jest struktur skomplikowan , poj cia je opisuj ce musza si , wi c odnosi do wielu
mo liwych do opisania i nazwania elementów je tworz cych. Musz , wi c opisywa tkank
materialn (domy, ulice, ziele , równie uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze itd.) jak
i wszystko to, co odnosi si do ludzi tworz cych społecznie miasto (zale no ci socjologiczne,
emocjonalne, wiadomo ciowe, kulturowe), wi c to, co tworzy sfer niematerialn
b) Dlaczego Łodzi pilnie jest potrzebne stworzenie definicji jej to samo ci?
Łód jest dzisiaj miastem przera aj co wr cz zdezintegrowanym, i to w dwóch
najistotniejszych aspektach:
przestrzennym – spójne historyczne centrum o charakterze wielkomiejskim (w
granicach kolei obwodowej) i przypadkowo rozrzucone wokół osiedla mieszkaniowe
(Retkinia, Widzew, Olechów i Teofilów) o charakterze suburbiów i „antymiejskiej”
strukturze zabudowy.
wiadomo ciowym – głównie manifestuj cym si wyra nie odczuwalnym brakiem
tzw. „dumy bycia Łodzianinem”4, czyli tzw. „patriotyzmu lokalnego”, „identyfikacji z
miastem”
Stan ten ma swoje przyczyny w historii Łodzi. Miasto zostało stworzone przez cztery
narodowo ci współistniej ce jedynie ze sob , ale nie tworz ce wspólnej, jednolitej
1

„Zjawisko” – tutaj, co co mo na okre li jednym poj ciem, samodzielny byt. Mo e to by konkretny
człowiek, przedmiot, obiekt, lub bardziej skomplikowana struktura np. naród, pa stwo, czy miasto.
2
Z tych powodów w przyrodzie (w tym i materialnej działalno ci człowieka) jest praktycznie niemo liwe
wyst pienie dwóch zjawisk o identycznej to samo ci – czyli to samych. Pełna identyczno wyst puje jedynie
w obszarach teoretycznych czy abstrakcyjnych, np. w matematyce oznacza równo – identyczno dwóch
elementów (np. obu stron równania). W odniesieniu do zjawiska jakim jest miasto raczej rozumiemy
„to samo ” - jako „specyficzno , wyjatkowo , niepowtarzalno ”
3
Najprostszym rodzajem definicji to samo ci funkcjonujacym społecznie jest „Dowód to samo ci”, czyli
dowód osobisty, paszport. Zawiera opis takich cech jak: imi i nazwisko, wzrost, kolor oczu, włosów, adres
zamieszkania, narodowo , zatrudnienie i numery społecznej identyfikacji (PESEL). Te informacje wyst puj ce
razem opisuj społeczn niepowtarzalno jednostki.
4
Tzw. „Duma z bycia członkiem danej społeczno ci (zazwyczaj zwi zana te z miejscem zamieszkania) jest
oceniana we współczesnych rozwa aniach europejskich jako niezb dny składnik powodzenia procesów
rewitalizacji regionów upadaj cych
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społeczno ci (zbyt krótki okres współistnienia). Mo na powiedzie , e yły „obok siebie”. Ta
bezkonfliktowa współpraca trwała zbyt krótko, by si zespoli . Na nieszcz cie narodowo ci
które stworzył Łód odeszły w konsekwencji II Wojny wiatowej, definitywnie przecinaj cej
ci gło ewolucji społecze stwa Łodzi.
Po II Wojnie Łód została zasiedlona przez nowych mieszka ców nie maj cych w
sobie tradycji „ ycia w mie cie”. Poprzez zaniedbanie i wiadome dezintegruj ce
społecze stwo działania propagandowe („wa niejszy socjalizm od łódzko ci”) i przestrzenne
(rozwój miasta „na zewn trz”, na nijakie osiedla) zrobiono wszystko, by nie zbudowa w
mieszka cach Łodzi poczucia du ej warto ci miasta, w którym mieszkaj .
Zły wizerunek Łodzi jako miasta szarego i „bylejakiego” został równie skutecznie
zakorzeniony w wiadomo ci całego kraju, co nakazywało wstydzi si łodzianom swojej
„Małej Ojczyzny”.
W wielu kr gach ten stan rzeczy trwa do dzisiaj. Brak poczucia warto ci miasta staje
si jedn z istotnych przyczyn jego niedorozwoju i trwonienia szans. Ten brak jest
fundamentem złych decyzji inwestycyjnych, niewystarczaj cej promocji zewn trznej i
wewn trznej, małej atrakcyjno ci dla ewentualnych przybyszów, powodem ucieczki elit.5
Stworzenie i wprowadzenie w społeczne ycie definicji To samo ci Miasta opisuj cej
jego prawdziw warto (w ka dym aspekcie), obalaj c bzdurne i nieprawdziwe, złe mity
oraz tworz c pozytywn hierarchi wa no ci mo e odwróci negatywne procesy
dezintegracyjne.
Z pewno ci zatrzyma równie przera aj cy proces destrukcji historycznej tkanki
Łodzi, jakiego do wiadczamy przez ostatnie 10 lat.6
Definicja To samo ci Łodzi stworzy niezb dny fundament dla przyj cia całego
historycznego dobra, m drego działania dzisiaj i pozostawienia dobrego miasta dla
nast pnych pokole . To wszystko jest naszym obowi zkiem.
Wobec niekorzystnych, zasygnalizowanych wy ej zaszło ci, def. to samo ci Łodzi
powinna by u yta w procesie zmiany wiadomo ci Łodzian i stanowi fundament realizacji
strategii wewn trznej promocji wszelkimi mo liwymi narz dziami miasta i województwa.
Definicja To samo ci Łodzi powinna te stanowi produkt wyj ciowy dla decyzji
inwestycyjnych i planistycznych oraz programowania rozwoju miasta. B dzie równie
stanowi podstaw programów promowania miasta na zewn trz.
Opracowanie i przyj cie opisywanego dokumentu da mo liwo ci głego,
konsekwentnego i spójnego rozwoju Łodzi przez kolejne zespoły kieruj ce miastem. A co za
tym idzie da równie racjonalne ramy dla działa dora nych i krótkoterminowych
wymuszanych potrzeb chwili, czyni c z nich element składowy konsekwentnego procesu.
Poło yłoby to kres przyczynkarsko ci i „alertowo ci” dotychczasowych działa w Łodzi,
cz sto wzajemnie sprzecznych.
Spójna i pozytywna definicja Łodzi byłaby równie przydatna regionowi,
województwu łódzkiemu („dobra stolica – dobry region”)
c) Obszary7 funkcjonowania i istnienia miasta, dla których definicja to samo ci
Łodzi jest wr cz niezb dna.
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Wymienione tu niedostatki wiadomo ci s udziałem nawet rodowiska łódzkich architektów, wielu radnych,
urz dników i animatorów ycia kulturalnego
6
Obie Wojny wiatowe i okres pa stwa komunistycznego nie zniszczyły w Łodzi tylu zabytków co obecne
pokolenie
7
nale y zaznaczy , e wyznaczone tu obszary wchodz ze sob w relacje i wzajemnie na siebie oddziaływuj c
czyni w praktyce mniej czytelne podziały.
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1. sfera materialna8
- ochrona zabytków
- procesy rewitalizacyjne
- planowanie rozwoju miasta
- regulacja struktury komunikacyjnej
- regulacja infrastruktury technicznej
- strategie inwestycyjne
2. sfera mentalna
- Promocja zewn trzna i wewn trzna
- strategie turystyki
- strategie działa kulturowych Łodzi i regionu
- regionalna strategia edukacji
3. sfera społeczna
- planowanie i prognozowanie struktury zamieszkania
- organizacja struktury zatrudnienia
- programy przeciwdziałaj ce patologiom społecznym.9

B. Elementy definicji to samo ci Łodzi
a) Zakres merytoryczny
To samo miasta musi składa si z dwóch członów wzajemnie ze sob splecionych i
na siebie oddziaływuj cych: historii i współczesno ci.
- Historia: tradycja miasta, jako wiedza o jego przeszło ci oraz jako materialna
pozostało tkanki miejskiej (kamienice, ulice, parki).10 Prawdopodobnie nie uda
si odbudowa ci gło ci kulturowej, ale nale y u y opisu historii do budowy
wiadomo ci pozytywnego mitu „niezwykłej Łodzi” i poczucia dumy
(identyfikacja) współczesnego mieszka ca z bycia „spadkobierc ” (nast puje tu
zamiana poj cia „kontynuator” na „spadkobierca”) tak znakomitej tradycji.
Najwa niejsza pozostało historii to zabytkowe miasto, które w przypadku Łodzi
zajmuje ogromny obszar (obj ty tzw. kolej obwodow ) o zró nicowanej
strukturze. Tutaj nale y si oprze na opisie zawartym w „Studium Uwarunkowa
Miasta Łodzi”. Jednak nast pnie nale y na niego nało y system warto ciowania
godny współczesno ci.11 Ten, szcz liwie w obecnej Europie, bardzo pozytywnie
ocenia dorobek XIX i pocz. XX wieku
8

W całym opisywanym obszarze proces powstawania definicji jak i w efekcie ona sama pozwoliłyby
przeanalizowa w jakim stopniu s wykorzystywane istniej ce regulacje prawne szczebla pa stwowego,
regionalnego i gminnego (np. ustawa o ochronie dóbr kultury, zabytków i opiece nad zabytkami) i jakie
nale ałoby powoła regulacje szczebla regionalnego i gminnego by uratowa , wzmocni i rozwin wa ne
składniki to samo ci Łodzi. Definicja byłaby te pomocna przy powstawaniu wielu wa nych dokumentów jak
np. plany miejscowe czy ewidencje konserwatorskie – które obecnie obejmuj zbyt mał ilo obiektów
9
Wymieniona powy ej lista jest wywoławcz i mo e by oczywi cie rozszerzona
10

„Zerwanie z tradycj prowadzi nieuchronnie do utraty własnej to samo ci kulturowej, a to jest
równoznaczne z alienacj jednostek i dezintegracj zbiorowo ci” zaKorzenienie 1/1998
- „Dla człowieka wykorzenionego wszystkie kultury s jednako obce i oboj tne, nie mo na wi c mówi w
jego przypadku o „tolerancji”, tylko o braku własnej to samo ci” (tam e)
- Łodzi potrzebny jest proces „invention of tradition” (odkrywanie tradycji – Eric Hobsbawam)
- Szacunek do przeszło ci wiadczy o kulturze społeczno ci
11
„Miejsca szczególne w mie cie wymagaj unikalnego traktowania. Maj swoje własne kody i napi cia
kompozycyjne, ukryte wymiary i energie, a tak e sprzeczno ci. Projektowanie ich w obszarze wymaga ich
odkrywania i poznawania. Trzeba wsłuchiwa si w nie, bo wiadomo specyficznych dla danego miejsca
-
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- Nale y si tutaj skupi na maksymalnym rozs dnym wykorzystaniu dla obecnych i
przyszłych pokole tego co pozostawiła historia. Ta pozostało , wbrew bzdurnym
mitom (np. e remontowanie i przekształcanie jest dro sze od zburzenia i
budowania od nowa) daje si znakomicie wykorzysta . Nale y zweryfikowa i
adoptowa przydatne teorie rozwoju miast ( np. energooszcz dna i ekologiczna
teoria „rozwoju miasta do rodka”)
Współczesno – czyli to czym yje obecnie miasto (czytaj – jego mieszka cy) z
trze w ocen problemów, osi gni i potrzeb.
Konieczno ci „współczesno ci” jest równie okre lenie narz dzi dla stworzenia
mo liwie najlepszych warunków ycia w mie cie i zamiany „konfliktów
interesów” na „ wiadomo współ ycia”, a pozostało historii wykorzysta jako
atut w strategii rozwoju.
- Definicja to samo ci Łodzi musi zawiera w sobie odniesienia do wszystkich
składowych tworz cych miasto:
1. Czynniki materialne – przestrze , architektura
2. Czynniki mentalne – wiadomo mieszka ców, kultura
3. Czynniki społeczne – oceny demograficzne, socjologiczne
Ponadto ka dy z ww. czynników musi by poddany procedurze badawczej,
zawieraj cej nast puj ce etapy:
1. Analiza – opisanie, nazwanie, „tego co jest”
2. Hierarchia wa no ci – okre lenie co jest dla miasta najistotniejsze, a co
mniej wa ne – ten aspekt jest podstawowy przy rozwi zywaniu konfliktów
3. Mobilno – okre lenie elementów stałych - niezmiennych,
fundamentalnych i elementów ulegaj cych zmianom
4. Prognozowanie – wytyczne ram dla kierunków rozwoju
5. Samoregulacja – okre lenie pola bezpiecznych zmian i o ile to mo liwe
reguł (przepisów) ewoluowania
b) Struktura zapisu
Definicja to samo ci Łodzi w ostatecznej postaci powinna stanowi zwarty i niezbyt
obszerny dokument. Powinny go jednak uzupełnia odwołania zawieraj ce wyja nienia,
informacje bazowe i ródłowe, potrzebne definicje. Ten materiał pomógłby nie tylko w
zrozumieniu i wyja niał w tpliwo ci, ale przede wszystkim pozwalałby na m dr kontynuacj
i spójne ewoluowanie definicji w czasie.
Szczególnie wa ne i wydobyte nawet szczególn form zapisu powinny by aspekty
wykorzystania zasobów historii dla współczesno ci, przyj te hierachie wa no ci oraz
okre lenie elementów stałych i zmiennych12.

gł bokich, zło onych odniesie kontekstualnych jest najlepszym przewodnikiem znalezienia trafnej koncepcji
projektowej. Trafnej, bo pozbawionej schematyzmu, pełnej ró norodnych w tków i odniesie , bogatej i
zło onej. Notabene ródłosłowem zło ono ci jest zło e, a z obfito ci złó mo na, nale y –czerpa ” Jacek Krenz
To samo miasta – mi dzy chaosem a zło ono ci
12
Np. nale y wprowadzi i sprecyzowa oczywiste, a ci gle na ró ny sposób kwestionowane, takie determinanty
układu urbanistycznego (równie kulturowego) jak nadrz dno roli centrum (tkanki historycznej) w jego
obr bie i szczególno obszaru ul. Piotrkowskiej
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C. Program budowania definicji „To samo ci Łodzi”
- „Prowizorium” – Poniewa miasto znajduje si w ci głym procesie przemian nale y
działa natychmiast, bowiem wiele zjawisk ma w ostatnim okresie charakter
negatywny13. Do czasu powstania pełnej definicji to samo ci miasta nale y stworzy
pierwsz skrótow jej form mo liwie szybko – np. jesieni 2005 b d c wska nikiem
kierunku działa bie cych (np. rewitalizacyjnych, powstrzymuj cych destrukcj ) czy
promocyjnych, a jednocze nie odno nikiem do dyskusji nad form ostateczn
definicji.
W miesi cu u pa dzierniku 2005 mo na zorganizowa sympozjum ekspertów i
naukowców, którego efektem byłaby taka wła nie „prowizoryczna” – czyli
tymczasowa definicja to samo ci Łodzi i wytyczne dla ostatecznego opracowania.
- Pełne opracowanie musi wci gn do współpracy rodowiska naukowe i profesjonalne
z takich dziedzin jak urbanistyka (w tym komunikacja), architektura, historia,
konserwacja, historia kultury, antropologia kultury, socjologia, geografia, ekonomia
(w tym zarz dzanie miastem), ekologia. Wa na jest te współpraca w zakresie
zbierania informacji i oczekiwa urz dników gminy, organizacji społecznych.
Kolejne opracowywane etapy powinny by prezentowane mieszka com i
przedyskutowane. Powstawanie definicji jest koordynowane i zarz dzane wspólnie
przez Fundacj Ulicy Piotrkowskiej i Wydział Prognoz i Analiz przy cisłym
współdziałaniu Prezydenta Miasta i Komisji Rady Miejskiej oraz wydziałów:
Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranic , Biura Rozwoju Przedsi biorczo ci i
Miejsc Pracy, Urbanistyki i Architektury, Edukacji, Wojewódzkiego i Miejskiego
Konserwatora Zabytków oraz stowarzysze i organizacji pozarz dowych.
W ramach działa tak zdefiniowanego o rodka realizacji programu s typowane
podmioty i osoby realizuj ce okre lone fragmenty zada , odbiór prac, ustalanie
terminów i opracowywanie bud etu
a) Program powinien zawiera nast puj ce etapy:
1. zebranie analiz i opis stanu obecnego14
2. przyj cie „prowizorium” – efekt sympozjum ekspertów – jednoczesne przyj cie
rodków zaradczych powstrzymania destrukcji najbardziej zagro onych
elementów wa nych dla to samo ci miasta15.
3. okre lenie zada i ich realizatorów bran owych
4. konsultacje społeczne
5. przyj cie i zredagowanie ostatecznej formuły dokumentu
6. przyj cie definicji to samo ci Łodzi przez Rad Miasta jako dokumentu
bazowego opisuj cego miasto

13

Przykładem niezadowalaj cym jest rozwój pilota owego „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji”,
niespotykana dotychczas destrukcja zabytkowych fabryk, zagro enie funkcjonowania handlu w centrum,
głównie na Piotrkowskiej hipermarketyzacj i zwi zanymi z ni tzw. galeriami i „pasa ami handlowymi”,
niezadowalaj ce efekty promocji miasta i pobudzania gospodarczego, niedorozwój turystyki
14
Nale y tu równie wykorzysta dorobek istniej cych opracowa np. „Studium uwarunkowa Miasta Łodzi”,
przydatne analizy Programu Prorevita i inne
15
Mowa tu o niszczeniu obiektów zabytkowych, degradacji ul. Piotrkowskiej spowodowanej
hipermarketyzacj
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D. Program wprowadzania definicji w obieg społeczny
- Poniewa wiadomo to samo ci Łodzi u jej mieszka ców praktycznie nie istnieje
zaszczepianie jej jest zadaniem pilnym i powinno by realizowane ju od momentu
ogłoszenia potrzeby tworzenia programu.
- Promocj definicji to samo ci Łodzi nale y prowadzi przy współpracy z mediami od
zaraz. B dzie ona potrzebna równie do konsultacji społecznych. Media mog
równie stanowi forum dyskusyjne. Silne i niezb dne wł czenie łódzkich gazet,
o rodka TV i rozgło ni radiowych ju w proces powstawania definicji, samo w sobie
stanie si istotnym składnikiem edukacji mieszka ców.
- Stwierdzenia i hierarchie warto ci zawarte w definicji powinny by wyznacznikiem
konsekwencji działa urz dów gminy i regionu
- Definicja powinna sta si punktem wyj cia do stworzenia szerokiego programu
edukacyjnego realizowanego chocia by nast puj cymi narz dziami16:
Imprezy masowe z elementami ukazuj cymi tradycj czy pozytywny wizerunek
miasta
Programy edukacyjne dla szkół równie z elementami konkursowymi
Programy turystyczne dla Łodzi
Strategia wydawnicza (samo budowanie definicji uka e partnerów dobrze
przygotowanych merytorycznie do dalszej współpracy)
Programy stymulowania realizacji prac dyplomowych i studialnych zwi zanych z
to samo ci Łodzi w uczelniach

E. Harmonogram i koszty
2005 – maj - ogłoszenie publiczne potrzeby tworzenia definicji to samo ci Łodzi
2005 – wrzesie –pa dziernik – realizacja sympozjum wypracowuj cego „Prowizorium”
oraz tymczasowych programów powstrzymuj cych destrukcj kluczowych elementów
Łodzi (np. zabytki, ul. Piotrkowska)
2005 – pa dziernik – powołanie w Fundacji Ulicy Piotrkowskiej „biura tworzenia
definicji to samo ci Łodzi”
2005 – listopad-grudzie – wybór podmiotów i profesjonalistów współtworz cych
program i uruchomienie cz ci analiz
2006 - marzec – zamkni cie etapu analiz i rozpocz cie tworzenia definicji
2006 – maj – zako czenie prac, opublikowanie dokumentu
Przez cały wymieniony okres powinna by prowadzona działalno
edukacyjna i konsultacyjna

promuj ca,

Koszty
Przeznaczone na Program rodki zdecyduj o tempie i poziomie merytorycznym jego
realizacji. Finansowanie mo e by wielo ródłowe, lecz jego główny trzon wydaje si
pozostawa w powinno ci gminy. Poniewa tworzenie definicji daje si podzieli na bloki
problemowe i etapy w czasie, podobn struktur mo e mie finansowanie.
16

Cz
z wymienionych tutaj działa jest realizowana, jednak nie maj one charakteru skoordynowanej i
konsekwentnej polityki.
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