Zbud w sobie Łód
„To samo

miasta - łódzkie wyzwanie” cz. 1

Pod takim tytułem odbyła si 25-26 listopada 2005 konferencja w pałacu Scheiblera,
czyli w Muzeum Kinematografii. Zorganizowała j Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Urz d
Miasta Łodzi oraz Wy sza Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna. Szkoda, e tego typu
spotkanie, dyskusja i wnioski nie zdarzyły si np. w 1946 r., bo gdyby je wykorzystano to
byliby my w zupełnie innym momencie rozwojowym miasta. Ale jak to si mówi: „Lepiej
pó no ni wcale – powiedziała niewiasta, spó niaj c si na poci g”. W ka dym razie nie
sposób przeceni warto ci tak otwartej wymiany pogl dów pomi dzy architektami,
historykami, socjologami, badaczami kultury, młodymi i starymi łodzianami. Swoje
stanowisko zaprezentowali równie urz dnicy z Urz du Miasta – to wa ne i do tego wróc .
Radni miejscy i posłowie nie przyszli – to normalne w Łodzi, i do tego te wróc , jak nie w
tym artykule, to w nast pnych.
Uczestnicy konferencji na sam koniec wystosowali taki oto apel, uznaj c go za
najpilniejszy komunikat:
Uczestnicy konferencji „To samo miasta – łódzkie wyzwanie”, przedstawiciele
ró nych grup zawodowych, rodowisk naukowych, organizacji i instytucji działaj cych w
Łodzi wyra aj wspólnie dezaprobat z powodu post puj cego niszczenia i zanikania z
przestrzeni miasta zespołów historycznej zabudowy przemysłowej, obiektów, detali i zabytków
ruchomych. Powoduje to stopniowe tracenie wa nych warto ci, jakie składaj si na
materialn to samo Łodzi.
Uczestnicy konferencji zobowi zuj
jej organizatorów do przedstawienia
Prezydentowi Łodzi, Przewodnicz cemu Rady Miasta, konserwatorom: wojewódzkiemu i
miejskiemu oraz mediom apelu nast puj cej tre ci:
1. Protestujemy przeciwko niszczeniu łódzkich zabytków. Nie zgadzamy si ju od tej
pory na wyburzenie w Łodzi jakiejkolwiek fabryki, wybudowanej do I Wojny
wiatowej. Zobowi zujemy władze miasta, wszystkie urz dy i instytucje do ich
ochrony nawet, je li nie s wpisane do rejestru zabytków. O wiadczamy te , e
podejmiemy wszelkie dost pne nam rodki społecznego protestu, aby ocali te
obiekty, bowiem s one wiadectwem i fundamentem łódzkiej to samo ci.
2. Nie zgadzamy si na zaniechanie prac konserwatorskich nad „Beczkami
Grohmanowskimi”. Obecny katastrofalny stan tego zabytku wymaga działa
natychmiastowych. Zobowi zujemy do nich wszystkie odpowiedzialne słu by
miejskie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Deklarujemy nasz pomoc i poparcie dla wszystkich, którzy podejm skuteczne
działania w tych sprawach.
Działaj c z upowa nienia uczestników konferencji
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Najbardziej zaskakuj ce jest to, e ów apel został sprowokowany przez go ci spoza
Łodzi oraz młodych uczestników dyskusji. Mo e sprowokowały ich do tego prezentowane
przez kilku prelegentów zdj cia z unicestwianej wła nie „Norbelany” czyli fabryki Eiserta,
jednego z pi kniejszych zespołów fabrycznych.
Ale po kolei: co to jest „to samo miasta”, a konkretnie Łodzi?, co to jest w ogóle
to samo ?
„To samo ” – jednostki, człowieka, to jego autodefinicja potwierdzona przez
otoczenie społeczne. „Autodefinicja”, czyli to co mo emy powiedzie o sobie, to jak siebie

sami okre lamy. Np. „jestem studentem”, albo „przystojnym studentem, lubi chodzi do
kina, a mój tata jest stolarzem” itd. Taka wiadomo siebie jest zazwyczaj rozbudowana i
okre la mas elementów od cech fizycznych poprzez osobowo po nasze rozumienie wiata,
w którym yjemy. Zawiera równie nasze systemy warto ci, np. czy jeste my patriotami, albo
osobami wierz cymi. Cz sto dotykamy tego wszystkiego intuicyjnie nie zastanawiaj c si
„jak to z nami jest”. „Dowód to samo ci”, który ma ka dy z nas okre la na przykład tylko
nieliczne jej elementy, takie jak adres, narodowo , data urodzenia, numery identyfikacji
społecznej (Pesel). Dla ka dego człowieka wa nym składnikiem jego to samo ci jest miejsce
pochodzenia i miejsce jego zamieszkania – ycia. Człowiek jest szcz liwszy, bardziej
zadowolony im wi cej składowych jego to samo ci jest pozytywnych. Jak to si mówi:
„Lepiej by pi knym ,młodym i bogatym ni odwrotnie”. Psychologowie i socjologowie
jednoznacznie stwierdzaj , e niesłychanie wa na jest dobra ocena miejsca, w którym
człowiek yje i z którego pochodzi. Je eli przy stwierdzeniu „jestem st d” pojawia si wstyd
– jest fatalnie, je eli duma – jest najlepiej. A w Łodzi z tym jest najgorzej. Badania
socjologiczne dr El biety Szkurłat z 2002 roku, realizowane w rodowiskach łódzkiej
młodzie y pokazuj , e sytuujemy si na ko cu we wszystkich kategoriach, w porównaniu z
innymi du ymi miastami Polski. Natomiast przodujemy w zestawieniach negatywnych np. w
ch ci wyjechania, nadziei na popraw , własnej identyfikacji z miastem. Tak wi c niesłuszna,
niesprawiedliwa i zła ocena miasta utrwalana przez wiecznie nie mierteln propagand po 45
roku czyni Łód zbiorowiskiem ludzi w pewien sposób nieszcz liwych.
To bardzo powa ny problem, krzywda wyrz dzana Łodzi przez elity polityczne.
Bowiem nieszcz liwym ludziom nie chce si działa . Bierno rodzi stagnacj , a to równia
pochyła w dół. Niewiara i smutek, co gorsza jest te udziałem urz dników miejskich. Nie
dziwota, bo przecie z mianowania, b d z mandatu wyborczego pochodz „z ludu” i
przenosz „na salony” ze sob powszechnie pokutuj ce i utrwalone s dy. A tam bardzo nie
lubi słucha ju uwag, rad i sugestii czynionych w dobrej wierze mylnie upatruj c w takich
próbach podwa ania własnego autorytetu czy złych intencji (to ogólnopolska choroba), ale o
tym przy innej okazji.
I tak doszli my do kluczowego hasła niniejszego wywodu: „To samo miasta Łodzi”. Mie ci si ona, w klasyfikacji nauk humanistycznych w grupie tzw. „to samo ci
zbiorowych”. S tam równie takie okre lenia, jak np. „to samo narodowa” czy „to samo
etniczna” (np. kaszubów czy górali). Je eli mówimy o to samo ci zbiorowej to mamy na
my li wspólne, czyli jednakowe składniki to samo ci wi kszo ci członków danej
społeczno ci. Na przykład: „jestem Polakiem” – przynale no do narodu, „jestem skinem” –
przynale no do skinów, „jestem łodzianinem” – mieszkam w Łodzi.
To samo Łodzi zawiera wi c w sobie to, co o niej wiemy i s dzimy, ale nie tylko. Z
bardziej naukowego punktu widzenia wygl da to tak:
Łód tak, jak ka de miasto na wiecie składa si z tego co materialne (tzw. „polis”):
domów, ulic, ogrodów itd. i tego co niematerialne (tzw. „metapolis”) czyli ludzkich,
subiektywnych i społecznych do wiadcze miasta, postrzegania przestrzeni miejskich,
wyobra e na ich temat i prze y w nich maj cych miejsce.
Obie te warstwy s nierozerwalne, wzajemnie si współtworz przez lata istnienia
miasta. Emocje i relacje społeczne, i wynikaj ce z nich potrzeby rozwijaj , zmieniaj
przestrze . Nowe przestrzenie rodz nast pne emocje i relacje, i tak cykl trwa. To naturalny
proces. Jednak w Łodzi ów naturalny proces został przeci ty II Wojn wiatow . Wymiana
ludno ci po 1945 r. i zmiana systemu politycznego, który wiadomie odrzucił kontynuacj
przedwojennej to samo ci miasta przerwały całkowicie ci gło „łódzkiego metapolis” Na
pustyni wiadomo ciowej wyrastał i utrwalał si mietnik niespójnych ocen, nieprzystaj cych
do struktury miasta sloganów i haseł. Nie b d c sob w rozumieniu społecznym Łód nie
broniła si przed dodatkowo skumulowanym wpływem negatywnych czynników

towarzysz cych jej rozwojowi jeszcze przed wojn . Chocia by niech ci wypełnionych
romantyczno-narodowo ciowymi warto ciami polskich elit do kosmopolitycznej i
pozytywistycznej Łodzi. Awangardowo nowoczesna Łód zawsze przera ała za ciankowosarmack Polsk , i ta jej nie lubiła. Ten stosunek niestety przetrwał wojn .
To samo miasta to autodefinicja, opisanie, czym ono jest. Poniewa dotyczy
zbiorowo ci musi d y do obiektywizmu, a przynajmniej zawiera w sobie elementy mog ce
by zaakceptowane przez wi kszo . By tak si stało, ów opis miasta czyniony przez jego
mieszka ców musi by weryfikowalny potwierdzany przy rzeczywistym fizycznym kontakcie
z nim (miastem) z jego materialno ci . Mo na powiedzie , e to samo tworzy si poprzez
wieczne cieranie „polis” z „metapolis”. Przeanalizujmy wi c oba te składniki Łodzi.
Tkanka materialna w obszarze zabytkowego ródmie cia – my l tu o ulicach,
podwórkach, kamienicach, pałacach, fabrykach, krótko mówi c całej strukturze
urbanistyczno-architektonicznej powstałej do 1939 roku, ci gle jeszcze bardzo spójnej – nie
ust puje najlepszym przykładom na wiecie. Bez uczucia wstydu mo na centrum Łodzi
porównywa do fragmentów Barcelony, Pary a, Wiednia, Londynu czy Nowego Jorku.
Niegdysiejsze wady strukturalne Łodzi, np. brak placów mo na dzi postrzega jako
specyfik i taka interpretacja z pewno ci wytrzyma prób czasu czyni c z Łodzi wyj tkowy
przykład budowy miast w epoce dynamicznego kapitalizmu. A zachowane ogromne zespoły
fabryczne s ju teraz ewenementem zauwa anym w skali wiatowej. Trzeba pami ta o tym,
e ocena atrakcyjno ci Łodzi musi obejmowa obszar adekwatny do okresu, w którym
powstał. Bez sensu jest wi c uporczywe sprowadzanie ocen do skali zabytkowych miast
„po redniowiecznych” czy „porenesansowych” i sytuowanie istotnych dla Łodzi miejsc tylko
np. w obszarze Piotrkowskiej, czy Ksi ego Młyna. Zweryfikowa nale y równie i
rozdzieli od zasadniczego warto ciowania elementy drugorz dne. Takie jak np.
niezadowalaj cy stan techniczny cz ci tkanki czy niewystarczaj ce wyposa enie w
infrastruktur , które cz sto w potocznym okre laniu deprecjonuj cały układ, a s
najłatwiejsze do usuni cia.
Zabytkowa tkanka Łodzi w swojej „miejsko ci” i rzeczywistej atrakcyjno ci
najpozytywniej jest oceniana przez go ci przybyłych „ze wiata”. Nale c do ostatniego
ogniwa ewolucyjnego rozwoju miast europejskich ma w sobie wykształcone wszystkie
elementy przestrzeni miejskiej potrzebne dla „miejskiego” ycia społeczno ci. Ma czytelne i
ugruntowane w wiadomo ci ka dego uczestnika rozwini tej tzw. cywilizacji globalnej kody i
znaczenia. Mowa tu o podziale na przestrze prywatn i publiczn , zdefiniowanych
kwartałach zabudowy, podwórka, pi kne elewacje ulic, bramy, naro niki itd.
My l , e faktyczna wiedza o przyczynach i obrazie braków w to samo ci łodzian
powinna sta si przedmiotem kierunkowych bada , które dałyby odpowied , w których
rejonach wiadomo ciowych i w których grupach społecznych jest najwi cej do zrobienia.
Znamienny dla dzisiejszych łodzian brak wystarczaj co pozytywnej oceny własnego
miejsca zamieszkania pozbawia ich bardzo wa nego składnika własnej to samo ci.
Punktu startu do ewentualnej „podró y po wiecie”, płaszczyzny odniesienia i poczucia
bezpiecze stwa płyn cego ze wiadomo ci du ej warto ci miejsca, w którym si istnieje, do
którego mo na powróci .
Zmiana tego stanu jest konieczna, bowiem tzw., wspomniana ju wcze niej, „duma” z
miejsca zamieszkania jest uznawana za niezb dny warunek rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych. Mo na wi c powiedzie , e bez pozytywnej oceny miasta
„zaszczepionej” mieszka com, nie tylko zgadzamy si na jednostkowe dramaty
„wybrakowanych”, czy „niekompletnych” to samo ci, ale nie obudzimy w mieszka cach
potrzeby współdziałania na rzecz wspólnego dobra jakim jest miasto i tym sposobem
zgodzimy si na jego dalsz degradacj . Władze i elity Łodzi musz wi c przypomnie
sobie, e to na nich spoczywa obowi zek edukacji szerokiego społecze stwa i budzenia dumy

z Łodzi. By spełni to zadanie same w du ej cz ci powinny uzupełni wiedz , a przede
wszystkim porzuci pokutuj ce, a niemaj ce umocowania w rzeczywisto ci mity o
bylejako ci Łodzi. Duma jest matk godno ci. Godno i duma, wiadomo własnej warto ci
istniej ce w danej społeczno ci s wyczuwalne przez przyjezdnych. Nakazuj im odnosi si
z szacunkiem do spotkanego, zastanego, chroni wi c warto ci dla owej społeczno ci wa ne.
W „gor cym” komunikacie w zako czeniu konferencji jego uczestnicy stwierdzili:
W aspekcie materialnego dziedzictwa Łodzi:
Łód jest wyj tkowa w skali europejskiej dzi ki zachowaniu wszystkich elementów
charakterystycznych dla dziewi tnastowiecznych miast przemysłowych a szczególnie:
zespołów fabrycznych, fabryczno-rezydencjonalnych i mieszkaniowych. Materialna
struktura miasta, która powstała przed 1939 rokiem, stanowi o istocie współczesnej
to samo ci miasta. Kanw tej struktury, charakterystyczn dla Łodzi, wyznacza sie
uliczna wraz z zabudow kwartałow w obszarze zawartym pomi dzy dolinami rzek
Jasieni i Łódki wraz z tymi dolinami. Dziedzictwo to, o bezdyskusyjnej warto ci
historycznej, tworzy unikalny krajobraz miejski, którego jako łatwo potwierdza si w
konfrontacji z podobnymi bardziej znanymi miejscami w wiecie (np. fragmentami
Barcelony, Wiednia, Londynu, Brukseli i innymi). Krajobraz łódzki mo e i powinien by
przedmiotem dumy, podstaw budowania to samo ci i baz tworzenia hierarchii warto ci
dziedzictwa.
W aspekcie promocji wewn trznej i zewn trznej:
Uznano za niezb dne opracowanie jednoznacznego i no nego hasła promocji Łodzi z
wykorzystaniem słowa „industrial” zrozumiałego nie tylko dla polskoj zycznego odbiorcy.
Powinno ono sta si konsekwentnie u ywanym znakiem towarowym miasta. W promocji
zarówno wewn trznej jak i zewn trznej powinny by proponowane identyczne tre ci.
Ponadto powinno si wykorzystywa współczesny j zyk i poj cia, docieraj ce do ró nych
grup odbiorców, ze szczególnym uwzgl dnieniem młodych ludzi, atrakcyjne dzisiaj, a
tkwi ce korzeniami równie w historii Łodzi, takie jak: dynamizm, energia, odwaga,
samodzielno , skuteczno , przedsi biorczo , tolerancja, współpraca.
W aspekcie kulturowo – socjologicznym:
Stwierdzono, i poziom wiedzy mieszka ców o walorach dziedzictwa Łodzi przemysłowej
jest znikomy. Skutkiem tego jest brak zrozumienia, a w lad za tym - brak akceptacji dla
działa ochronnych. Ten stan, alarmuj cy i zgubny dla zachowania oraz kreowania
to samo ci miasta a tak e tworzenia zwi zków mieszka ców z miejscem zamieszkania,
wskazuje na konieczno
podj cia akcji propaguj cych ide dziedzictwa przy
jednoczesnym wzmacnianiu i tworzeniu warunków dla partycypacji społecznej.
Podkre lono konieczno :
• Stworzenia lub znalezienia jednoznacznego symbolu miasta
• Tworzenia „nowej mitologii” i narracji o Łodzi
• Opracowania scenariuszy wi t i rytuałów łódzkich
• Lansowania „obyczaju łódzkiego” we wszelkich mo liwych formach
• Stworzenia specjalnego programu edukacyjnego
Stwierdzono konieczno powołania niezale nej struktury, badaj cej problem to samo ci
Łodzi, która zajmie si nim w trybie ci głym oraz podejmie prób wypracowania narz dzi dla
wprowadzania jej w obieg społeczny. Roboczo nadano projektowi nazw „Warsztat Łódzkiej
To samo ci”. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, organizator konferencji, zobowi zuje si do jego
inicjacji.

W nast pnym odcinku o urz dnikach łódzkich od wojny do dzi pt. „Na nauk nigdy
nie jest za pó no”
Marek Janiak

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

„To samo

Zbud w sobie Łód
miasta - łódzkie wyzwanie” cz. 2
Promocja

Na Fabrycznym wsiada go do taksówki. „Gdzie tu mo na obejrze co ciekawego?”.
„Najbli ej... w Warszawie” pada odpowied z ust łódzkiego taksówkarza. To nie dowcip.
Sam byłem wiadkiem takiej rozmowy jakie trzy lata temu. W Londynie, by zosta
taksówkarzem trzeba zda egzamin z wiedzy o mie cie, po to, by kierowca taksówki mógł
spełni rol przewodnika turystycznego. Przynajmniej na podstawowym poziomie. Poza tym
blisko Londynu nie ma Warszawy.
Ka dy wie, e to, co mówi taksówkarz jest głosem ludu.
Podczas konferencji „To samo miasta – łódzkie wyzwanie” bardzo wiele miejsca
po wi cono promocji. Tej „wewn trznej”, czyli skierowanej do łodzian, i zewn trznej
adresowanej do Polski i wiata. W pokonferencyjnym sprawozdaniu mo emy przeczyta :
„Z dyskusji wyłoniła si teza, i Łód obecnie jest promowana w sposób niespójny i
przypadkowy i nie przeciwdziała w wystarczaj cym stopniu złym, przyklejonym do niej
kalkom. Mo na to zdefiniowa w trzech grupach problemów:
a. Złe, niekorzystne cechy niesprawiedliwie przypisywane miastu, takie jak:
- miasto szare
- miasto robotnicze
- miasto bez historii
- miasto bez elit i inteligencji
- miasto upadku, bez szans itd.
Szczególne dwa pierwsze poj cia wbiły si w wiadomo Polaków i łodzian.
b. Po 1945 roku promowanie i pokazywanie miasta zawsze ilustrowało cele
propagandy politycznej. Wychwalano osi gni cia socjalizmu czynione dla „klasy
robotniczej”: nowe zakłady, nowe osiedla z wielkiej płyty, sukcesy typu Szpital
Matki Polki, k pielisko Fala itd.
wi ta ludyczne nie dotyczyły tradycji łódzkiej. Pierwszomajowy pochód, wi to
Głosu robotniczego realizowane w parku na Zdrowiu na wzór robotniczych
majówek nie wzmacniały tradycji ycia w mie cie, nie odwoływały si do historii
miasta i jego struktury.
c. Po 1990 roku zwrot w kierunku historii Łodzi w promocji nast puje równie w
sposób przypadkowy i archaiczny. Uporczywe u ywanie wizerunków kilku
obiektów (Pałac Pozna skiego, Beczki Grohmanna, fragment Piotrkowskiej,
Pomnik T. Ko ciuszki, Ławeczka Tuwima) nie jest w stanie ukaza pot gi i
wielko ci miasta. Brak jednoznacznej umowy społecznej definiuj cej miasto
owocuje zawsze chaotycznym wymienianiem kilku zabytków, ukazaniem parków
i współczesnych obiektów typu Galeria Łódzka słabych w kontek cie wiatowym
i nie mog cych niestety ani form , ani funkcj komukolwiek w wiecie
zaimponowa . Odwołania do historii Łodzi s przytaczaniem kilku faktów i nie
stanowi uwspółcze nionego komunikatu mog cego zainteresowa dzisiejszego
odbiorc , raczej nudz lub budz sprzeciw. Trudno pozytywnego ukazania etosu
ydowskiego, niemieckiego czy rosyjskiego Łodzi wobec nacjonalistycznonarodowo ciowej polityki edukacyjnej Polski po 1917 roku do dzi jest oczywista.
I trzeba to sobie otwarcie powiedzie .”

Musimy sobie w tym miejscu u wiadomi kilka tych bolesnych prawd. Maj c za sob
kilkadziesi t lat siermi nego socjalizmu witamy z rado ci i bezkrytyczno ci zjawiska
przychodz ce z bogatego i lepiej rozwini tego wiata: McDonaldy, hipermarkety, stacje
benzynowe, megastory (takie jak Galeria Łódzka), multikina, ulegaj c złudzie, e ju
dogonili my „zachód”. Przypomina to reakcj XVII-wiecznego murzyna z Wybrze a Ko ci
Słoniowej na lusterko. Zapominamy, e dostarcza si nam najbardziej tandetny i powszechny
produkt stanowi cy tzw. „pierwsz fal ”, która zawsze niesie najwi cej zanieczyszcze . Jest
to porcja, któr zapewne musimy przyswoi czekaj c na nast pne, ale nikomu ni nie
zaimponujemy. Raczej ukazujemy słabo .
Obecny model prezentacji Łodzi na zewn trz to dosy chaotyczne „wysypywanie z
wora” wszystkiego co si ma. Czyli wymienienie znanych łodzian jak leci, Tuwima obok
Reymonta, Kosi skiego i Libeskinda (dlaczego ci, a nie inni), ale te Pomnika Łodzian
Przełomu Tysi cleci (tu na szcz cie nie wymienia si ponad 18 tys. nazwisk). Ilu wie, e
Liebeskind to architekt, kto na wiecie zna Tuwima? Nast pnie dowiadujemy si o
inwestycjach, takich jak Amcor, BSH, Philips, Gillette. Bezdyskusyjnie i bardzo dobrze, e ci
inwestorzy s w Łodzi, ale jest to informacja bran owa, wa na dla biznesu, by potwierdza
bezpiecze stwo inwestowania, ale prezentowana szeroko jest pusta. Komu w ojczy nie
Philipsa zaimponuje, e ma on placówk w Łodzi? Nast pnie spotykamy nazwy
pomieszanych wydarze i zjawisk zwi zanych z filmem: szkoła filmowa, Camerimage, Opus
film, Muzeum Kinematografii. To dobrze, ale samo wymienienie, pomieszane z Festiwalem
Fotografii i nieistniej cym jeszcze studiem Lyncha dezinformuje i niewiele wyja nia. „Moda
na industrial” to znów pomieszane wymieniane nowych funkcji w zabytkowych obiektach od
Manufaktury w Pozna skim po Muzeum Włokiennictwa w Geyerze. To nikomu z zewn trz
nic nie powie. Nie pada adna informacja opisuj ca ogrom i ilo zachowanych łódzkich
zespołów fabrycznych (spis fabryk łódzkich liczył ponad 1000 zakładów). Trzeba pami ta ,
e turystyk industrialn interesuj si ludzie znaj cy temat. Trzeba wi c dociera faktami.
Promocja mo na powiedzie bywa zwierciadłem wiadomo ci (je eli nie jest
precyzyjnie zaprojektowana), ale jak wida jest chaotyczna i jest dowodem niespójnej
to samo ci mieszka ców miasta. Nie mamy czasu, by czeka , a si ewolucyjnie sama
uporz dkuje. Trzeba j sformułowa i zaproponowa mieszka com. To jest wspomniana
promocja wewn trzna. Bardzo wa ne zadanie dla elit i władz naszego miasta.
Znowu odwołam si do konferencji, w dyskusji stwierdzono:
Najpilniejsz potrzeb jest stworzenie jednoznacznego krótkiego hasła definiuj cego Łód
(np. dla Krakowa takimi hasłami s : „Kraków – kulturalna stolica Polski”, czy „Kraków –
kolebka Polsko ci”)
Hasło, o którym tu mowa musi:
- By komunikatywne współcze nie, tzn. sformułowane przy u yciu współczesnych, a
nawet nowoczesnych poj
- Wykorzystywa pozytywne z dzisiejszej perspektywy elementy historii Łodzi
- Wykorzystywa imponuj c struktur materialn miasta
- Akcentowa współczesne pozytywne zjawiska społeczne takie jak: ogromne
rodowisko akademickie, osi gni cia sztuki współczesnej, wydarzenia kulturalne
Nale y precyzyjnie dobra poj cia, które aktualne dzisiaj, daj si potwierdzi w historii
Łodzi.
Zebrani uznali za poj cie wiod ce słowo „industrial”. Dobrze równie rokuj takie słowa
jak: przedsi biorczo , odwaga, kreatywno , techno, szybko decyzji, tolerancja,
skuteczno

Nale y osłabi lub zaniecha odwoła do etosu robotniczej Łodzi. Zast puj c go
poj ciami bur uazyjny, fabrykancki, b d wzmocni współczesno poprzez takie poj cia
jak akademicko , miasto studentów, artystyczno
Nale y wzmacnia elementy istniej ce w Łodzi, a odbierane pozytywnie, takie jak
legenda Łodzi filmowej, artystycznej, festiwalowej

Przytaczane wy ej stwierdzenia s jedynie dotkni ciem, zasygnalizowaniem
problematyki. S w nich te zawarte stwierdzenia istniej ce obecnie w promocji miasta.
Jednak koniecznym jest stworzenie spójnego systemu promocji, takiego, który ma w sobie
hierarchizacj wa no ci prezentowanych informacji ale te uszczegółowienia bran owe – „dla
tych, co chc wiedzie wi cej”.
Dodatkow trudno stanowi fakt, e promocja wewn trzna i zewn trzna musza by
identyczne tre ciowo (nie mog si rozmija ), a s rozprzestrzeniane zupełnie innymi
rodkami i metodami. W obu mamy bardzo du o do zrobienia. Propozycje systemu promocji
Łodzi musz by spójne z projektowaniem pozytywnej to samo ci miasta i powinny by
dyskutowane społecznie, przynajmniej przez tych, którzy chc w takiej dyskusji uczestniczy .
To upowszechni i oswoi propozycj . Oby władze Łodzi nie powieliły bł dów poprzednich
ekip, podejmuj c w tym wzgl dzie decyzje aprioryczne.
„Oswajanie”, uwspółcze nianie historii Łodzi jest te trudnym zadaniem. O ile nale
si ogromne podzi kowania Prezydentowi Miasta za godne, imponuj ce i pozytywnie
zauwa one w wiecie obchody 60 rocznicy likwidacji getta łódzkiego, to znalezienie
odpowiedzi na pytania „jak uzupełni histori Polski o histori Łodzi” i „jak wł czy we
współczesn promocj , niech tnie przyjmowan łódzk tradycj ” wydaje si trudnym i ci gle
nie postawionym zadaniem.
Nie zgadzam si ze stwierdzeniem dyrektora Wydziału Strategii i Analiz Wojciecha
Michalskiego, e Łód „nie ma przesłanek, aby by produktem turystycznym typu
kulturowego”, ale zgadzam si , e „Łód nie była takim produktem” – to nie zwalnia nas
jednak od działa .
Turystyka kulturowa ma wiele oblicz i odcieni. O Cannes na przykład nikt by nie
słyszał gdyby nie festiwal filmowy. Mamy wiele przesłanek w strukturze miasta i w tym co
si w nim dzieje, by było po co do Łodzi przyje d a . Trzeba to tylko dobrze nazwa , a by
nazwa , trzeba zobaczy .

„To samo

Zbud w sobie Łód
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„Na nauk nigdy nie jest za pó no” – miejmy nadziej
To prastare stwierdzenie potrzebne jest Łodzi jak skaleczeniu opatrunek. Wi c niech
brzmi jak alarm. Co prawda mo na si zastanawia czy ma ono w sobie wi cej optymizmu
czy usprawiedliwiania dotychczasowego lenistwa?
Optymizm, czyli nadzieja s niezb dne Łodzi dzisiaj, lenistwo, szczególnie to
umysłowe, nale y eliminowa , bowiem było w okresie powojennym główn przyczyn
bł dów decyzyjnych w rozwoju miasta oraz trwonienia jego zasobów i dorobku.
Pierwsza fala głupoty ruszyła w latach sze dziesi tych i płyn ła przez
siedemdziesi te. Wówczas to zaniedbano centrum i nadmiernie zacz to rozszerza miasto
„lu nymi” osiedlami. Na pró no płyn ły nauki z „zachodu”, e ten model rozwoju miast si
nie sprawdza. Wówczas nast pił równie rozwój przemysłu łódzkiego, polegaj cy na
budowie nowych zakładów i unowocze nianiu wyposa enia starych, czyli wymianie tzw.
„parku maszyn”. Gdzie podziały si te stare – ju bezu yteczne dla produkcji maszyny? Ju
wówczas, a z cał pewno ci dzisiaj, bezcenne zabytki techniki? Nikt nie wie.
Prawdopodobnie pow drowały do hut – „wiod cej siły polskiej gospodarki”. Nikt nie zadbał
o najprostsz rzecz – stworzenie odpowiedniej wielko ci magazynu, nawet byle jakiego,
nawet pod gołym niebem,. Liczyła si nowoczesno i post p. Zabytków nie ochroniła
tradycja, bo w Łodzi jej nie było. Tradycja to zmagazynowana przez lata m dro
społeczno ci – to nauka płyn ca z historii. Łód po wojnie nie lubiła (i cz sto nadal nie lubi)
tradycji. Tworz ce si (1960) Muzeum Włókiennictwa, rozwijane zbyt skromnie, nie było w
stanie wchłon tak ogromnego i licznego prezentu historii. Pami tajmy, e XIX-wieczna
Łód była wyposa ona w maszyny z całego wiata – wówczas najnowocze niejsze – dzisiaj
byłyby rarytasem na skal wiatow . Swoj drog nasuwa si konkluzja: jak kruche i
tymczasowe jest poj cie „nowoczesno ” - tak cz sto staje si usprawiedliwieniem
nonszalancji – warto wyci gn z tego nauk .
Druga fala głupoty zacz ła zalewa Łód w latach 80 i 90-tych, gdy produkcja
opuszczała zabytkowe fabryki. Nast pne maszyny znikn ły. Lekcja historii nie zadziałała.
Podobno cz
jeszcze sprawnych pow drowała do gara y, komórek i wiat małych firm
Łodzi, Pabianic i Tuszyna, gdzie przeniósł si „wielki przemysł włókienniczy” Łodzi, by
dokona ywota. By mo e jeszcze tam s . Prosz wi c z tego miejsca, konserwatora
miejskiego, Prezydenta i Rad Miasta Łodzi, by rozpocz li akcj odzyskiwania i gromadzenia
ruchomych, materialnych zabytków przemysłu łódzkiego. Wyci gnijmy przynajmniej drug
(ju ostatni ) lekcj z historii.
Lata dziewi dziesi te opró niwszy fabryki stały si pochodem unicestwiania
zabytkowych budynków. Na nic lekcje z krajów takich jak Wielka Brytania czy Niemcy,
gdzie tego typu XIX-wieczne obiekty traktuje si z wyj tkow atencj . Na nic przykład
browaru Kulczyka w Poznaniu. Nadal wielu urz dników, radnych, a nawet architektów
uwa a, e stare fabryki to balast, blokada terenów inwestycyjnych.
Kolejnym klinicznym przykładem niedouczenia jest pomysł umieszczania w XIXwiecznych poprzemysłowych obiektach przemysłu współczesnego. Tego ju nikt nie robi na
wiecie, bowiem dzisiejsza struktura zautomatyzowanej produkcji kieruje si innymi ni XIXwieczna zasadami i bardzo le sytuuje si w wielokondygnacyjnych budowlach, na dodatek
osadzonych w rodku miasta. Ale to nie przeszkadzało w stworzeniu jednej ze stref
ekonomicznych w s siedztwie Ksi ego Młyna. Trac obie strony. I nie ma m drego, by ten
proces zatrzymał. Strefa ekonomiczna mo e przyj ka dy rodzaj działalno ci gospodarczej.

Niekoniecznie przemysł i niekoniecznie produkcj . Mo e to by o wiata, turystyka, usługi,
badania itd., ale o tym nikt nie pomy lał.
Magia i p d „szukania inwestora”, by „stworzy miejsca pracy” niebezpiecznie
zaczyna by usprawiedliwieniem dla wszystkiego i płacenia ka dej ceny. Po piech, brak
odpowiedniego przygotowania struktury miasta (jak chocia by brak, ju legendarnych,
planów miejscowych) i wystarczaj cego szacunku do siebie (czytaj miasta) rodzi bł dy i
straty. Przykładem koronnym jest Manufaktura – le wpisana w układ urbanistyczny miasta
(główne wyj cie na ul. Zachodni , gdzie nie da si zrealizowa przystanków wprowadzenie
wyjazdów w ul. Ogrodow , co odcina zespół od centrum Łodzi itd. itd.) – poniewa le
przygotowano inwestorowi tzw. warunki inwestycji. le, bo szybko i bezmy lnie. Bo przez
lata „oczekiwania na inwestora” nikt (syndyk, architekt miasta, rada miejska, konserwatorzy)
nie przygotował optymalnych i m drych, cho by jakichkolwiek modeli inwestycji. No i
oczywi cie nie było wcze niejszego planu szczegółowego (miejscowego) dla terenu fabryk
Pozna skiego. Dzisiaj dokładnie jest powielany ten schemat dla budynków z zespołu
Scheiblera na Ksi ym Młynie z przeznaczeniem dla inwestora australijskiego. W tym
rejonie, który został kiedy wytypowany, by wszedł na list wiatowego dziedzictwa
kulturowego. Zespół Norbelany (Eiserta) miał by miejscem wielu przedsi wzi np. hoteli,
centrum rozrywki i rekreacji. Zabytku nie ma i rekreacji te . Wła ciciel (inwestor) nie ma
pomysłu i chce sprzeda teren. Jest szcz liwy, bo po unicestwieniu budynków nie musi
płaci podatku od nieruchomo ci.
Wygl da na to, e jeste my wiadkami „trzeciej fali” nieuctwa. Przy okazji warto
zauwa y , e jak dodamy do siebie inwestycje w obiektach fabrycznych Łodzi: Uniwersytetu,
Politechniki, WSHE, Wy szej Szkoły Sztuki i Projektowania i innych uczelni, Atlasu,
okazuje si , e miejscowi inwestorzy najwi cej uratowali zabytków ni zagraniczni. A mieli
wi cej kłopotów na starcie od obcych. Mo e trzeba o tym pami ta ?.
Nauka mówi, e nic nie dzieje si przypadkiem. Zawsze kto podejmuje decyzj . Kto
tworzy prawo, logistyk post powania, kto doradza i „lobbuje”. Mamy demokracj i
jawno . My l , e nadszedł czas przezroczysto ci i odpowiedzialno ci. Nie mo na za
wszystko wini prezydentów, okoliczno ci, spisków i „niemo no ci”. Urz dnicy maj
przecie okre lone pola kompetencji i odpowiedzialno ci. Autorzy ka dej decyzji powinni
by publicznie znani i powinni te decyzje wyja nia . To z cał pewno ci przyspieszyłoby
procesy uczenia si , a spowolniło zapominanie.
Nauka to szerokie poj cie, by mo e opisuj ce istot człowiecze stwa, a na pewno
b d ce fundamentem rozwoju cywilizacji. Nauka to uczenie si , przyswajanie nowych
informacji i zapami tywanie ich. To zbieranie do wiadcze , wyci ganie z nich wniosków i
wprowadzanie korekt w post powaniu.
Nauka – to my lenie. Najlepiej twórcze i kreatywne. Od abstrakcyjnego po skutkowo
– przyczynowe. Nauka to m dro i rozum. Nauka to równie nauczanie – przekazywanie
wiedzy, (czyli informacji) innym.
Patrz c na wiecznie powielane w Łodzi bł dy, uporczywe trzymanie si schematów i
niech do dyskusji (bo ta mogłaby zmusi do my lenia) zaczynam nabiera przekonania, e
przysłowie „Czego Ja si nie nauczy, tego Jan nie b dzie umiał” nakazuje stawia na młode
pokolenie i dzieci.
Jak wi c uczy Łodzi łodzian?
Przede wszystkim trzeba wiedzie czego uczy . Takie narady jak „To samo miasta
– łódzkie wyzwanie” wła nie słu zbieraniu tej wiedzy. Musza wi c by kontynuowane i w
efekcie owocowa konkretnymi programami dydaktycznymi, wydawnictwami, a nawet
zabawami ludycznymi. Dlatego proponowany przez Fundacj Ulicy Piotrkowskiej „Łódzki
Warsztat Pozytywnej To samo ci” jest potrzebny. Byłby miejscem skupiaj cym wiedz i
proponuj cym konkretne działania. Sprz gaj cym instytucje, urz dy i ludzi (społecze stwo)

Jest du o do zrobienia.
W Łodzi istnieje jedna ksi garnia typowo łódzka – to „Nike” przy ul. Andrzeja Struga
3 i chwała jej za to. Ale mało w niej wydawnictw dla dzieci, dokładnie mówi c nie ma w
ogóle. Dzieci, które czasem przychodz do Fundacji po materiały o Piotrkowskiej, bo maj
odrobi zadanie o Łodzi posługuj si dosy schematycznym rozumieniem miasta. Wyczuwa
si , e jest to rozumienie „nie ich”, obce, troch sztuczne, wymuszone, jakby z banalnych
folderów turystycznych.
Jakie dwa lata temu pomagałem 10 – letniemu synowi wykona makiet jego szkoły
(„:tysi clatki”) na zaj cia z „techniki”. Kształt budowli wyznaczył pudełko po butach jako
tworzywo podstawowe modelu. Efekt ko cowy był spójny z tworzywem. Wówczas
przypomniałem sobie (jako były „mistrz polski w modelarstwie kartonowym samolotów”), e
w Łodzi działa najlepsza w Polsce, o europejskiej renomie, firma „GPM” drukuj ca modele
do wycinania i sklejania. Ciekawostk jest to, e GPM oprócz samolotów, okr tów, czołgów
i wozów opancerzonych wydrukował wiele modeli architektonicznych. Cał seri latarni
morskich, zamek w Pieskowej Skale, Malbork, wi tyni Wang i wiele innych. Wszystko w
skali, kolorowe, dobrze wykonane wygl da „jak ywe”. Na jednej z wystaw modelarskich
widziałem drukowan makiet całych Hradczanów w Pradze. Ka dy model tego typu ma
opisana histori obiektu, którego jest modelem. Mo e mie ró ne stopnie trudno ci i genialnie
przemawia do wyobra ni dziecka. Uczy bawi c. Wyrabia pozytywny stosunek emocjonalny
do pierwowzoru. Nauczyciel te miałby łatwiejsze ycie, nie mówi c o rodzicach. Koszt
wycinanki do sklejania ok. 10 zł.
Poszedłem wi c do Grzegorza Pomorskiego, wła ciciela GPM-u i zaproponowałem,
by zacz ł drukowa modele pi knych kamienic łódzkich, pałaców, czy fabryk. „Dobrze” –
powiedział Pomorski – „ale ja nie sprzedam tego w Polsk , czy na zachód – przynajmniej od
razu. Wi c kto (np. miasto) musi kupi przynajmniej 500 egzemplarzy”. 500 x 10 zł = 5000
zł. Jak na miasto Łód , to nie jest du a kwota. Poszedłem do dyr. Wydziału Promocji i
ustalili my, e on zainteresuje pomysłem Wydział Edukacji UMŁ. Ja jako prezes FUP
zadeklarowałem kupienie 100 egzemplarzy do rozdawania. Zobowi załem si te do
zorganizowania raz do roku konkursu z nagrodami dla najlepiej wykonanego modelu w
ró nych kategoriach wiekowych i „najlepszej w łódzkich modelach szkoły” oraz wystawy
dorocznej wszystkich modeli. Niedu a rzecz, ale sympatyczna. Niestety Wydział Edukacji nie
był zainteresowany, a poza tym „nie mo e nakaza nauczycielom, co maj robi ”. Wydział
Promocji te nie miał na zbyciu 4500 zł, wi c idea umarła. Pomorski i tak ma du o roboty z
samolotami. Koniec.
Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak rzadko w szkołach wisz zdj cia łódzkich
zabytków i kto mógłby „nakaza ” ich wieszanie? Kto znalazłby „ rodki” na ich drukowanie?
Czy to sprawa Wydziału Edukacji czy Promocji, a mo e Wydział Architektury, albo Biuro
Rozwoju Przedsi biorczo ci i Miejsc Pracy. Przecie , kto drukuje – ten pracuje, kto robi
ramki te . A do szkoły chodz teraz przyszli inwestorzy – ródło miejsc pracy.
W programach szkolnych s przewidziane godziny tzw. „WOS-u” (wiedza o
społecze stwie), gdzie jest miejsce i czas na mówienie o Łodzi. Czy kto pomaga
nauczycielom w znalezieniu materiałów dla takich zaj ? Czy te zostaj zostawieni sami
sobie?
Nie spotkałem adnych materiałów dla dzieci i młodzie y szkolnej. Czy ich
opracowywanie nie jest przypadkiem obowi zkiem Wydziału Edukacji Urz du Miasta Łodzi
(a nie przysłowiowej Koziej Wólki) Po co ten wydział jest, skoro „nic nie mo e” i „nie
musi”?
Łód si zmienia. Zwi zek ze szkolnictwem (wszystkich szczebli) ma prawie 1/3
mieszka ców miasta. To ogromny poligon wymiany wiedzy, wr cz niedopuszczalnym jest by
w tek wiedzy o Łodzi w nim nie istniał. Có stoi na przeszkodzie by w programie ka dej

uczelni były na I roku obowi zkowe godziny wiedzy o mie cie, w którym ta uczelnia si
znajduje? Bez takich działa nie stworzymy dobrej to samo ci Łodzi. Uczy jej musz si
wszyscy – od urz dników poprzez architektów i nauczycieli na dzieciach sko czywszy.
Nauka to nowoczesno , to te „industrial” – to Łód . Nauka mo e równie genrowa
turystyk . Tak rol spełniaj „Centra Nauki i Techniki” istniej ce w wielu miejscach na
wiecie. Powstaje takie na Piotrkowskiej 242 – w zabytkowej fabryce! Mo e warto by mu
pomóc? Mo e mieliby my szans by pierwsi w Polsce?
Póki co Łód – miasto kilkudziesi ciu tysi cy studentów wygl da jakby nie lubiło
my le . Przynajmniej o sobie. Gdyby powa nie potraktowa powiedzenie Kartezjusza
„My l , wi c jestem” to Łodzi nie ma. Nie wiem co na to Nauka.

„To samo
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„Turystyczna Łód futurystyczna”
wi ta id , to dzi o turystyce optymistycznie.
Łód nie uchodzi za miasto turystyczne. Zarówno w ocenie zewn trznej, jak i
wewn trznej. W prognozach dochodów krajowych z turystyki s wymieniane wszystkie du e
miasta Polski oprócz Łodzi. Łód nie istnieje w polskiej ofercie turystycznej. Niedziwota,
skoro w szacunkach ogłoszonych przez „Wprost” w listopadzie tego roku, Łód zajmuje
ostatnie miejsce w kraju. Mieszka cy naszego miasta nie maj o to pretensji do przywódców
narodu, bo sami nie czuj si gospodarzami Mekki turystycznej. Nie stoj przecie przed
dworcem kolejowym jak górale w Zakopanem czy rybacy w Pucku oferuj c ludziom z
tobołami swoje mieszkania jako „kwatery”.
„Antyturystyczny” ogl d Łodzi nie jest do ko ca zgodny z prawd . Jak podaje pan
Zbigniew Fr czyk z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego rzetelne
dane porównawcze sytuuj Łód na czwartym miejscu, a ju na pewno w czołówce. Ale
faktem jest, e zawsze Łód (mimo turystycznej nazwy) uchodziła za miasto do roboty, a nie
do odwiedzania. Wszyscy w to uwierzyli. Nawet urz dnicy magistratu odpowiedzialni za
strategi miasta. Co prawda do tak du ego miasta musi kto przyjecha , chocia by ze
wzgl dów sentymentalnych. Tak działo si z okazji I i II wiatowego Spotkania Łodzian
(1992 i 2000) czy obchodów rocznicowych likwidacji Getta Łódzkiego (2004). Z Łodzi po
1945 r. wyjechała taka masa ludzi, e wracaj c by odwiedzi rodziny, miejsca dzieci stwa,
czy pokaza dzieciom „sk d s ” tworz spory ruch „niby-turystyczny”. Istnieje te na wiecie
pewna liczba ciekawskich i w cibskich ludzi, którzy i tak pojad nawet tam „gdzie diabeł
mówi dobranoc”. Przyje d aj te tury ci „krótkodystansowi”, czyli z regionu
(województwa), zapozna si ze „swoj stolic ” - bo „du a planeta ma du
sił
przyci gania”.
Wszystko to jednak dzieje si jakby od „niechcenia”. Jak tzw. „dopust Bo y”. Jakby w
my l zasady „jak ju jest - to trzeba co z tym zrobi , ale bez przesady!”. Parafrazuj c słynn
definicj Polski z „Transatlantyku” Gombrowicza, mo na powiedzie , e turystyka łódzka
„...jest za słaba by y i za silna by umrze ”.
Filozofia taka jest trwonieniem własnego maj tku, niewykorzystywaniem istniej cego
potencjału, czyli nonszalancj (by nie u y , bro Bo e, ulubionego przeze mnie, gdy pisz o
rz dzeniu Łodzi , słowa: „głupota”). Wygl da na to, e bardzo dobre hasło promocyjne, które
nie miało lansowane jest przez Biuro Promocji: „Łód – ostatnie nie odkryte miasto” jest w
domy le zaopatrzone w komentarz: „i niech tak zostanie”. Taki stan rzeczy ma swoje
konsekwencje w promocji turystycznej.
To dlatego „Łódzki Informator Turystyczny” zaczyna si od słów: „Łód przez wiele
lat funkcjonowała w powszechnej wyobra ni przede wszystkim jako miasto fabryk i szarej
codzienno ci. Niewiele osób dostrzegało jej walory architektoniczne, krajobrazowe,
przyrodnicze i kulturowe” To dlatego w „Portalu turystyczno krajoznawczym” Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego trudno si doszuka Łodzi. Np. pod
hasłem „szlaki piesze Łodzi i okolic” mo emy si dowiedzie , e polecenia godny jest spacer
na trasie „Smardzew – Łód ” i kilkana cie innych w drówek po górkach, lasach i ruczajach,
ale nie ma ani jednej propozycji spaceru po „mie cie Łodzi”. W innych kategoriach
podobnie: „Zabytki prehistorii” – Łodzi zero, „Architektura obronna – grody, zamki, mury
obronne, dwory obronne” – Łodzi zero, „Rynki i ratusze” – 1 (na Placu Wolno ci), „Pałace” –
Łód 16 – tu jest dobrze, „Ko cioły” – Łód - 8 (to ciekawe!), „Cmentarze” – Łód 2 (te

ciekawe!), „Muzea i skanseny” – Łód „0”(to jest ju absolutnym skandalem!).Jeszcze raz to
podkre l z informacji turystycznej o regionie łódzkim dowiadujemy si , e w Łodzi nie ma
muzeów! Na li cie mi dzy Łowiczem i Maurzycami jest puste miejsce.
Drugim skandalem jest to, e w ogóle nie ma na li cie kategorii „Zabytki
przemysłowe”. Zupełnie jakby autor ył w okresie Ksi stwa Warszawskiego, a wykształcenie
zdobył na kursie „Cepelia ta czy i piewa” dla gospody wiejskich.
W tym miejscu dochodzimy do polskiej definicji pojmowania turystyki. Wygl da na
to, e turystyka to wył cznie tzw. „rekreacja czynna”, czyli w drowanie po przyrodzie, jazda
na nartach, pływanie i opalanie si na br z lub zapoznawanie si z kulturaln spu cizn
narodu. Poniewa naród mamy romantyczno – rycerski to dozwolone jest wył cznie
ucz szczanie po „murach obronnych, zamkach, ratuszach i pałacach oraz skansenach”. Tutaj
dla Łodzi nie ma miejsca. A dziw bierze, e w kategorii „Skanseny” nie ma Łodzi, bo to
przecie najwi kszy skansen w Europie – tylko nie „wiejsko-ludowy”, tylko „przemysłowy”,
a na pewno „umysłowy”. Autor internetowego przewodnika turystyczno-krajoznawczego
regionu łódzkiego prawdopodobnie mieszka w Łodzi i w swoim dziele zawarł własne
t sknoty i pragnienia. Jest znudzony miastem i chciałby wyjecha na łono natury lub do
zamku. A dziw bierze, e takie ma skromne marzenia (to chyba lokalny patriotyzm) i nie
umie cił w przewodniku np. piramid egipskich, które z pewno ci ka dy łodzianin chciałby
obejrze . Zapomniał, e informator turystyczny nie słu y tym, którzy s st d, tylko tym,
którzy maj tu przyjecha . A w tym „Tu” – czyli regionie łódzkim najwa niejsza jest jego
stolica, czyli Łód . Odwracanie tej hierarchii i usilne umniejszanie lub niezauwa anie Łodzi
jest przysłowiowym „zawracaniem Wisły kijem”.
Na internetowej stronie informacyjnej Urz du Miasta Łodzi jest du o lepiej.
Spotykamy tu sumienn i solidn prezentacj historii Łodzi z delikatnym i skromnym
dotarciem do współczesno ci. Mo emy te zapozna si z wa niejszymi zabytkami Łodzi.
Metodologiczna, wr cz naukowa poprawno jest bardzo dobra dla tych co takiej informacji
szukaj . Z cał pewno ci powinna istnie , a nawet by jeszcze bardziej rozszerzona. Jednak
„przeci tnego turyst
dnego wra e i przypominaj cego Indian Jonesa” mog znudzi .
Brakuje wi c drugiego członu, brakuje reklamiarstwa, euforii, zachwytu nad tym co
oferujemy. Zapraszam autorów promocji turystyki Łodzi przed telewizory, niech obejrz jak
reklamuje si „czekoladki najsmaczniejsze i puszyste”, „soki powalaj ce moc natury”, czy
„telewizory pokazuj ce rzeczywisto lepsz od rzeczywisto ci” lub „opony przyczepne
nawet do sufitu” i pomy l jak zast pi nud , gnu no i dr twot (i tu okre lenie
młodzie owe, ale dobre) „d bowo ” promocji turystycznej Łodzi.
Na towarzyszenie nudzie nikt nie ma czasu. Po prostu – jak w filmie „Rejs” –
„wychodzi” i nie przyje d a. Nie wystarczy napisa „w Łodzi s interesuj ce puby” – bo to
nic nie mówi. Trzeba je pokaza . „Powali ” odbiorc ich liczb . O wiadczy , e nigdzie na
wiecie nie ma ich tak du o na tak małej powierzchni (nawet, je eli nie jest to do ko ca
prawd ). Trzeba tworzy dobre mity. Łód nie kilkoma zabytkami stoi, ale całym ogromem i
jest fascynuj cym miastem, w którym jest tyle sympatycznej młodzie y akademickiej i
pi knych kobiet, e trudno si przebi przez ten tłum.
Na tym polega cała tajemnica – trzeba stworzy strategi turystyki. Po pierwsze
uwierzy w oczywist prawd , e Łód mo e by bardzo atrakcyjna turystycznie. Bo mo e.
Po drugie zacz intensywnie realizowa zadania tworz ce z Łodzi miasto turystyczne. Dziel
si one na trzy grupy:
1. informacja i promocja – „po co warto tu przyjecha ”
2. gdzie si podzia i co robi na miejscu
3. i jak tu dojecha .
O informacji ju mówili my. O tym co ju oferuje, czyli co ma i co mo e zaoferowa
Łód mo na by gada bez ko ca. Nie czas i miejsce komentowa , e jeste my w gorszej

sytuacji ni Egipt, bo tam, nie do , e s piramidy i zabytki najwa niejsze dla cywilizacji, to
jeszcze jest bez przerwy lato i ciepła woda w morzu, tylko wygrywa to co mamy.
Niezwykłe, fascynuj ce miasto stworzone przez najwi ksz w dziejach cywilizacji
dynamik rozwojow XIX wieku. Miasto, w którym drzemie ci gle to wszystko, co je
tworzyło: bogactwo i n dza, powodzenie i kl ski, odwaga i strach, niezwykłe pi kno i
tandeta. Miasto, które jest pogodne i gnu ne zarazem. Mamy by z czego dumni. Z tego
wzgl du, czy przy takim widzeniu problemu mo na powiedzie , e łódzkie fabryki ju teraz,
nawet w takim stanie jakie s , tworz gotowy produkt turystyczny. Ogl danie ruin wielko ci
jest zawsze fascynuj ce. Obcokrajowcy ogl daj cy zespół Scheiblera w obecnym stanie
podczas „Łód Bienalle 2004” byli zachwyceni i nie mogli si nadziwi , e nikt na wiecie
nie wie, e takie „cude ka” istniej „gdzie ” w Europie, tymczasem dla wielu łódzkich
decydentów, a nawet architektów s to ruiny blokuj ce „teren inwestycji”.
Socjalizm dał Łodzi uczelnie, kultur i film, te warto ci si tu rozwijaj . Łód
turystyczna nie jest po to, by le e i si opala . Jest do ogl dania i prze ywania –
współuczestnictwa. Jak Las Vegas, Pary czy Manhattan. Tu nie powinno si przyje d a by
odpocz , tylko po to by si zm czy . „Industrial” kulturowo społeczny.
Łodzi powinno towarzyszy hasło: „Jak nie zd yłe by by , to przynajmniej wpadnij
zobaczy gdzie to było”. I to odnosi si zarówno do historii, jak i do współczesno ci. Takimi
wydarzeniami – magnesami s Camerimage czy festiwale fotografii, Konstrukcje w procesie,
Regaty Łodzi i masa innych wydarze . Dlatego tak niesłychanie wa ne jest stworzenie
centrum Camerimage i siedziby dla Lyncha w EC1, rozbudowa Muzeum Sztuki, czy siedziba
Łód Bienalle w fabrykach Scheiblera. Dlatego tak wa ne jest odzyskiwanie maszyn
łódzkiego przemysłu.
Turystyka „przejazdowa”(„wpadn po drodze”), turystyka „celowa”-industrialna i
turystyka „uczestnictwa” w wydarzeniach to ogromna, a niewykorzystana potencja Łodzi.
Jest to turystyka kulturowa w najlepszym znaczeniu tego poj cia. Gdyby nie jeden w roku(!)
festiwal filmowy nikt na wiecie nie słyszałby o jakim Cannes.
Zdefiniowanie i realizacja strategii turystycznej to konieczno , to mityczne „miejsca
pracy” i potencjalnie wa na (a mo e najwa niejsza) gał ekonomii Łodzi. Potencjalnie
najwa niejsza, bo mog ca obudzi nowe inicjatywy lub podnie na wiatowy poziom ju
istniej ce. Na karnawał do Wenecji czy Rio przyje d aj miliony ludzi, a na targi sztuki do
Bolonii setki tysi cy, za to bardzo bogatych. Gdzie w Polsce za chwil musza powsta
komercyjne targi sztuki oferuj ce Zachodowi współczesn sztuk centralnej i wschodniej
(pokomunistycznej) Europy. Dlaczego by nie w Łodzi? Trzeba tylko stworzy do tego
warunki. A to tylko jedna z setek mo liwo ci. Wykorzystajmy fakt, e mamy wielkie miasto.
Postawienie na turystyk wymusi zadbanie o dojazd do Łodzi. Mo e w ko cu stanie
si to naprawd wa n spraw dla łódzkich parlamentarzystów i łódzkich przedstawicieli w
kr gach rz dowych. Bo inaczej s nam niepotrzebni.
Ciekawo
i uczestnictwo – s tymi składnikami turystyki, które Łód mo e
wygrywa znakomicie. O mielam si twierdzi , e nasze miasto ma potencjał by by
atrakcyjniejszym turystycznie od banalnej i niezdefiniowanej przestrzennie Warszawy, czy
jednowymiarowego Gda ska. Trzeba tylko w to uwierzy . A przede wszystkim nie zgadza
si na rol jak Łodzi przydziela Polska. Tzw. turystyka celowa – industrialna jest ju siln i
dynamicznie rozwijaj c si na wiecie dziedzin biznesu. Nie ma lepszego od Łodzi dla niej
miejsca w Polsce. Poza tym kula ziemska ma ograniczon ilo miejsc do odwiedzenia,
wcze niej czy pó niej ludzie dotr do Łodzi. Działajmy by zd yli (zanim b dzie tu tylko
kupa gruzu jak w Norbelanie) i by stało si to „wcze niej”, a nie „pó niej”
„Produkt turystyczny” – modne ostatnio poj cie tak jak to samo składa si z
czynnika materialnego - ten mamy, i niematerialnego – legendy, emocji przebywania,

prze y itd. – to trzeba stymulowa , organizowa i kreowa , samo si nie zrobi. A przede
wszystkim trzeba sko czy ze smutkiem i niewiar w potencjał miasta.
„Futuryzm” – to pochwała nowoczesno ci, post pu i przyszło ci, ale u ródeł jego
zaistnienia jako wa nego pr du kulturowego istniała bezgraniczna fascynacja przemysłem.
Do Łodzi pasuje „jak ulał”.
Wesołych wi t

„To samo

Zbud w sobie Łód
miasta - łódzkie wyzwanie” cz. 5

„Słu ba nie dru ba, czyli posłowie, radni i urz dnicy”
Za chwil Nowy Rok. To zawsze jest czas nadziei „na lepsze jutro”, ycze
„wszystkiego najlepszego” i czas podsumowa .
W podsumowaniach dotarłem do roku 1990 zadaj c sobie pytanie: dlaczego Łodzi tak
ci gle „nie idzie”. Dlaczego we wszelkich rankingach zajmuje miejsca w ko cu peletonu
(oprócz rubryk „bezrobocie” i „ch opuszczenia miasta”). Szesna cie lat to bardzo du o. W
17 lat XIX wieku, a głównie przez cztery (1852-56) Haussmann dokonał przebudowy Pary a.
W 12 lat XX wieku zrewitalizowano ogromne cz ci Barcelony. W ci gu 16 lat Wrocław stał
si najdynamiczniejszym miastem w Polsce. Ten sam okres Łód jakby przespała. Dlaczego?
Przyczyn jest wiele, pisz o nich bezustannie na łamach „Dziennika”, ale z cał
pewno ci jedn z głównych jest system (lub sposób) rz dzenia miastem. Wniosek ten nie
wypływa z wiary w przysłowie „ryba psuje si od głowy”, tylko faktu, e od 16 lat realnej
demokracji, działaj c w Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, stykałem si i współpracowałem z
prezydentami (od Grzegorza Palki pocz wszy), wiceprezydentami, rzesz urz dników,
radnymi, parlamentarzystami z miasta Łodzi. W przeciwie stwie do przytoczonych
przykładów Łód nie mo e pochwali si konsekwencj i tzw. „ci gło ci rz dzenia”.
„Ci gło ” to inaczej mówi c kontynuacja procesów, programów, przyj tych hierarchii
wa no ci przez kolejnych nast pców. We Wrocławiu przez omawiany okres (16 lat) rz dzi
jedna ekipa – tzw. „opcja polityczna”, która jednym z naczelnych zada uczyniła promocj
wewn trzn i zewn trzn – czyli budowała współczesn to samo miasta. W Pary u
Georges Haussmann nieprzerwanie przez 17 lat był Prefektem Departamentu Sekwany. W
Barcelonie rozpocz te programy rewitalizacyjne były konsekwentnie kontynuowane przez
kolejnych włodarzy miasta.
Có jednak w Łodzi mo na było kontynuowa , kiedy tak naprawd
aden z
prezydentów, czy składów Rady Miejskiej nie stworzył rzeczywistego kompleksowego
programu. Nikt nie zbudował hierarchii warto ci miasta Łodzi, potwierdzanej w kontakcie z
rzeczywisto ci . Kolejny przykład:
Statut Miasta Krakowa zawiera nast puj c preambuł :
Wybrana w pierwszych po 50 latach wolnych wyborach Rada Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa z czci przyjmuj c obowi zek zachowania i pomno enia
danego nam poprzez umiłowane miasto dziedzictwa kultury narodowej, dziedzictwa, które
stanowi cz stk tradycji europejskiej, wiadoma ogranicze prawnych uniemo liwiaj cych
pełn realizacj woli i ambicji wspólnoty samorz dowej, uchwaliła Statut Miasta Krakowa w
dniu 24 maja 1991r.
Ile patriotyzmu lokalnego jest w tym zdaniu, ile poczucia dumy ze swojego miasta i
poczucia warto ci tego, co pozostawiła historia.
Statut Miasta Łodzi nie ma adnej preambuły. Jest nijaki, oboj tny, zwykły, mógłby
słu y ka demu innemu miastu.
A dziw bierze, e dopiero u schyłku 2005 roku została zwołana debata na temat
To samo ci Łodzi próbuj ca odpowiedzie na pytanie „co w tym mie cie jest
najwa niejsze?” i „co przez to miasto (czyli nas łodzian) jest uwa ane za najwa niejsze?”. W
dyskusji okazało si , e wcale nie ma jedno ci pogl dów, nie ma oczywistych dla wszystkich
„ wi to ci”. S pojedyncze s dy, cz sto nie poparte rzeteln argumentacj . Du ego wysiłku i

podj cia ryzyka arbitralnych rozstrzygni b dzie wymagało skonstruowanie jednoznacznego
i spójnego tekstu pt. „To samo Łodzi”
O mielam si postawi diagnoz , e wła nie nie zbudowanie od 1945 roku do dzi w
społeczno ci Łodzi poczucia warto ci miasta, zaszczepienia jednolitego systemu wysokiej
oceny dziedzictwa historycznego jest przyczyn obecnego spó nienia rozwojowego i chaosu
rz dzenia. Wi c najpilniejszym zadaniem władz jest zmiana takiego stanu rzeczy.
Brak owego „kr gosłupa” warto ciowania miasta zmusza urz dników do kierowania si
własnymi systemami warto ci. Nie tylko zmusza, ale równie usprawiedliwia i zezwala na
u ywanie mechanizmu: „tak uwa am”, „tak mi si wydaje”, „tak uznałem”. Kolejne ekipy
prezydentów, urz dników, radnych i posłów deprecjonowały dokonania poprzedników i
wypisywały własne recepty. Lekko dowcipnie ów proces mo na by opisa tak: jak kto był
piekarzem to wszystkiemu starał si nada kształt bułeczek, jak maglark to wszystko musiało
by pła ciutkie i równiutkie jak obrus i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób nie da si
wytworzy tradycji, a ta jest fundamentem ci gło ci.
Jeden z tysi cy przykładów to Sylwester łódzki. Przez kilkana cie lat Fundacja Ulicy
Piotrkowskiej tworzyła tradycj sytuowania go na Piotrkowskiej lub Placu Wolno ci. Bo to
oczywiste serce miasta, jego najwa niejsza przestrze publiczna. Tak jak Champs Elysees w
Pary u, czy Trafalgar Square w Londynie. Były wypróbowywane ró ne modele jednej b d
kilku estrad. Wprowadzane pomysły integracji mieszka ców za pomoc „Długiego
stołu”(100m) i wiele innych. Organizacji Sylwestra na Piotrkowskiej przy wiecało wiele
argumentów, ale jeden z wa niejszych to fakt, e w kilkudziesi ciu lokalach
gastronomicznych przy niej istniej cych i setkach mieszka trwaj co roku bale sylwestrowe
skupiaj ce ogromn rzesz łodzian. Tu po północy wszyscy „wylegali” na ulic , by przez
moment by wspólnie. Tegoroczny Sylwester odb dzie si na Rynku Starego Miasta –
miejscu drugorz dnym i nijakim. By mo e za rok w Manufakturze, a potem na Zdrowiu,
albo w Zgierzu – by nie sprz ta po zabawie w Łodzi. I tak „w kółko Macieju”.
Bycie urz dnikiem samorz dowym, radnym, czy parlamentarzyst to przyj cie na
swoje barki słu by społecznej. Demokratyczny system przedstawicielski nakłada na owych
przedstawicieli obowi zek działania dla „dobra obywateli”. Ale co jest tym „dobrem”? W
przypadku pa stwa „dobro” okre la konstytucja, ale co szczególnego zawiera to poj cie w
odniesieniu do miasta? Obawiam si , e ilu urz dników i radnych – tyle odpowiedzi.
Jestem daleki od pos dzania wszystkich urz dników o złe intencje, czy zło liwo .
Cz sto jednak dobrym intencjom towarzysz złe decyzje. Nie istnienie w Łodzi utrwalonego
systemu warto ci miasta zmusza sprawuj cego władz na jakimkolwiek szczeblu do
bezustannego rozstrzygania, co jest dobre a co jest złe. Cz sto przy niewystarczaj cej ilo ci
informacji, wiedzy czy przepisów. Taka sytuacja m czy. Normalnie, po ludzku. Nast puje
wi c proces albo unikania decyzji i nie podejmowania ryzyka działa , albo przyj cia sztywnej
dogmatycznej postawy opartej na niekoniecznie trafnych, ale daj cych si zaakceptowa
przesłankach np. przepisach prawnych. Oba rozwi zania staj si przyczyn niewydolno ci
władzy.
Ale wspomniany „demokratyczny system przedstawicielski” ma jeszcze jedn cech
istotn dla niniejszych rozwa a . Zakłada współuczestnictwo społecze stwa w rz dzeniu. To
z tego powodu w obowi zkach parlamentarzystów i radnych jest zapisana konieczno
informowania wyborców o swojej pracy oraz wsłuchiwania si w ich głos (podczas
„spełniania obowi zków w terenie”). Obowi zek usługowego działania maj równie
urz dnicy mianowani. S nawet ustawowe terminy odpowiedzi. Ustawowo jest równie
zabezpieczone prawo dost pu obywatela do dokumentów. I co z tego? Nasilony kontakt
„przedstawicieli” ze „społecze stwem” obserwujemy jedynie tu przed wyborami. Pó niej
nadmiar obowi zków czyni ich trudno dost pnymi.

To wszystko powoduje trwanie i ugruntowywanie si wykształconego w socjalizmie (a
s dz , e w Łodzi szczególnie silnego) „magicznego” postrzegania władzy. W mowie
potocznej zjawisko takie jest wyra ane stwierdzeniami typu: „oni i tak robi co chc ”, „oni
dbaj tylko o swoje interesy”, „jak za bardzo podskocz to mnie utr c ”. Społeczna
bezsilno wobec władzy jest oczywi cie odbierana przez jej przedstawicieli. Inaczej mówi c:
strach przed „władz ” wzmacnia w niej poczucie władzy. A to poczucie cz sto tworz ce si w
człowieku powoli, niezauwa alnie czyni go odpornym na sygnały z zewn trz, stawia ponad
innymi. Mandat lub mianowanie staj si patentem na m dro . Dlatego cz sto urz dnicy
traktuj rady i pogl dy z zewn trz nie jako ch pomocy, ale zamach na kompetencje,
podwa anie autorytetu. Nie wykorzystuje si nawet ustawowych mo liwo ci np. Miejska
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Łodzi – ciało ustawowo wymagane do m.in.
analizowania polityki przestrzennej Miasta Łodzi oraz jego wizerunku urbanistyczno
architektonicznego ostatni raz została zebrana rok temu. Czy to oznacza, e miasto nie ma
polityki przestrzennej, czy e ma ju kompletn ?
Podczas wieloletnich kontaktów z „tkank ” urz dnicz i przedstawicielsk zauwa yłem
powtarzaj cy si nast puj cy proces. Na pocz tku uczenie si , pó niej ugruntowanie poczucia
własnej warto ci, a na ko cu nonszalancja i lekcewa enie. Nieliczne s przypadki twórczej
aktywno ci przez cały czas. To dlatego tak bolesne s „upadki” i „odejscia”.
Zauwa yłem te , e najlepiej działaj ci urz dnicy, których praca polega na załatwianiu
spraw precyzyjnie skodyfikowanych przepisami prawnymi. Najgorzej ci, którzy tworz
reguły i musz by kreatywni. To potwierdza tez o zgubnej roli braku (mówimy cały czas o
Łodzi) ustalonych systemów warto ci miasta.
Jeszcze raz powtórz , e stworzenie ich, u wiadomienie na czym polega warto Łodzi,
a potem opracowanie i realizowanie systemowych programów dotycz cych funkcjonowania
miasta jest konieczno ci .
Tego bym sobie yczył na przyszły i nast pne lata jako łodzianin.
Pierwsze pozytywne zwiastuny działa obecnej ekipy ju s . Jeden to wspólna z
Urz dem Miasta konferencja na temat to samo ci miasta. Inny to poszukiwanie systemowego
działania, chocia by raport McKinseya.
Ów dokument owiany tajemnic niczym legendarny Skarb Inków czy Komnata
Bursztynowa dotarł do nas poprzez jedynie zdawkowe informacje prasowe. I co prawda o
Łodzi powiedział tyle, co „i tak ka dy wie”, a nawet mniej, to mam nadziej , e wiele mówi o
tym co mo e do Łodzi przyj ze wiata. Takie bowiem informacje jest w stanie w miar
wiarygodnie poda tylko instytucja wiele lat w tym „ wiecie” funkcjonuj ca jak wła nie
McKinsey.
Marz te o tym, by łódzcy parlamentarzy ci pami tali o kto ich wybrał i w g szczu
spełniania misji dla „całego narodu” konkretnie i skutecznie zacz li działa na rzecz Łodzi.
By zacz li spełnia swoje obowi zki „w okr gu”. Mo e w ko cu znajd czas i wszyscy jak
jeden m wezm udział w debacie „Co dla Łodzi trzeba zrobi ”.
Marz te o tym, by na rzecz Łodzi wspólnie działali Prezydent, Wojewoda i
Marszałek, jak np. w Toruniu przy budowie Muzeum Sztuki. By słuszne decyzje Prezydenta
nie były uchylane przez Wojewod , przypomn chocia by spraw elewacji Filharmonii
Łódzkiej, czy ostatnio gło n spraw kolejnego hipermarketu w centrum miasta.
Ale przede wszystkim ycz sobie, łodzianom i Łodzi by poczucie dumy z własnego
miasta i poszanowanie jego warto ci dorównało Krakowowi.
Szcz liwego Nowego Roku
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W „Dzienniku Łódzkim” z dn. 31.12.2005 r. został zamieszczony list Pana Zbigniewa
Małeckiego z Montrealu odnosz cy si do mojego artykułu o łódzkiej turystyce. Odpowiedzi
na ów list po wi c nieco wi cej miejsca ni powinienem, bowiem w moim odczuciu jest
zawarty w nim dosy charakterystyczny i specyficzny sposób postrzegania Łodzi, który mnie
irytuje.
Nazwanie „naiwnymi” moich stwierdze o bezdyskusyjnej, obecnej atrakcyjno ci
turystycznej Łodzi ma swoje korzenie, jest nawet w pewien sposób naturalne. Oczywi cie nie
pos dzam autora o zło liwo , a uwagi i spostrze enia traktuj jako rady czynione w dobrej
wierze. Nale y pami ta , e p. Małecki (czego dowiadujemy si bezpo rednio od niego)
opu cił Łód w 1939 roku. Od tego momentu obserwował j jedynie z zewn trz, najpierw z
Szwajcarii, pó niej z Kanady. Nie uczestniczył bezpo rednio w yciu Łodzi przez 64 lata. Z
cał pewno ci obraz Łodzi z okresu mi dzywojennego nie zawierał w sobie elementu
turystyki. Wówczas Łód była szczególnym miastem, produkcyjnym, surowym, a jej
wielonarodowo
kojarzona dodatkowo z niedawnym rosyjskim administrowaniem
zniech cała patriotycznie nastawionych Polaków. Przecie lata trzydzieste to zaledwie
kilkana cie lat polskich rz dów w Łodzi. Miło do tego miasta ju wówczas nie była
zjawiskiem powszechnym. Natomiast poj cie turystyki w tamtych czasach jako zjawiska
społecznego miało swój okres embrionalny. Kojarzyło si wył cznie z wyprawami w
„dziewicze ost py”. To wówczas rodziło si Zakopane. Zreszt wyjazdy (lecznicze czy
poznawcze) były jedynie przywilejem bardzo w skich elit finansowych i tzw. bohemy
kulturalnej. Łód została doceniona przez historyków architektury dopiero w latach
siedemdziesi tych, a wi c ponad trzydzie ci lat pó niej. Wówczas ta wiadomo te była
elitarna. Turystyka przemysłowa (industrialna) jest trendem narodzonym w latach
osiemdziesi tych. Mamy wi c do czynienia z procesami bardzo młodymi i by mo e po
siedemdziesi ciu latach mamy szans po raz pierwszy si nie spó ni . To, co trudno
zauwa y z dalekiej Kanady powinno by oczywiste z bliska. A nie jest. Mój artykuł miał
wykaza przede wszystkim łodzianom, e Łód mo e by z powodzeniem celem przyjazdów
nie tylko biznesowych. Niestety du a cz
łodzian, i to z kr gów decyzyjnych ma na ten
temat „inne zdanie”, b d adnego. To po pierwsze.
Po drugie jeszcze bardziej niepokoi mnie w omawianym li cie przeciwstawianie sobie
ró nych dziedzin aktywno ci czy mo liwo ci rozwojowych miasta. Inaczej mówi c:
„Turystyka – nie, przemysł komputerowy – tak”. Takie stawianie sprawy sugeruje wzajemne
wykluczanie si . A to nieprawda. Mo e doskonale rozwija si turystyka i rozrywka, a one
nie przeszkadzaj w rozwoju przemysłu informatycznego, czy szkolnictwa wy szego, b d
produkcji pralek. Wła nie przywilej du ych miast, wr cz sens ich istnienia polega na wielo ci
wszystkiego. Dzisiaj stoimy przed szans przekształcenia niegdy „jednowymiarowej” Łodzi
w ró norodn . Argument wykluczania jest ulubion metod rozstrzygania łódzkich dyskusji.
Ochrona zabytków bywa interpretowana jako hamulec rozwoju, blokowanie terenów i
działanie nieekonomiczne. A to nieprawda!
Zgadzam si z Panem Małeckim, e w Łodzi trzeba rozwija bran e komputerowe.
Ale nie musi si to przecie odbywa kosztem zabytków, rozwoju hotelarstwa czy
komunikacji. Ten jest m dry, kto wykorzystuje wszystkie mo liwo ci. Wi cej! Rozwijanie
jednej dziedziny nie mo e by usprawiedliwianiem zaniedbywania innych. To si nazywa
zasad „zrównowa onego rozwoju”. Z tych powodów jest tak bardzo wa ne planowanie,
tworzenie reguł rozwoju miasta, stabilizowanie hierarchii ocen jego warto ci. Do pierwszej

grupy z pewno ci nale y zrealizowanie planów miejscowych i rewitalizacyjnych dla całego
miasta. W nich, bowiem b dzie zawarty układ komunikacyjny, wyznaczone tereny do
inwestycji przemysłowych, mieszkaniowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych i
wszelkich innych, ale równie g sto i gabaryty zabudowy. Wszystkie dane wyj ciowe
potrzebne inwestorom. Równie tym komputerowym. Du e miasto jest równie polem
konfliktów i sprzecznych interesów. Ich rozwi zywanie b dzie tym cz ciej dawało
rozstrzygni cia najlepsze dla ogółu im bardziej powszechne b dzie odczucie warto ci miasta.
M dro ci współczesnych społecze stw jest umiej tno ł czenia historii z przyszło ci ,
tradycji z nowoczesno ci , zasad moralnych z otwarto ci i tolerancj .
Łód jest młodym miastem, dlaczego nie miałoby rozwija si w oparciu o szacunek
samej dla siebie?
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Industrialny, wielonarodowy i wielokulturowy rodowód buduje to samo Łodzi.
Jego wiadectwem jest dorobek intelektualny oraz zachowane i wyj tkowe w
skali europejskiej historyczne dziedzictwo materialne. Z dum podejmujemy
obowi zek ich ochrony i kontynuacji w duchu tolerancji wolno ci, nowoczesno ci
i twórczej kreacji.
Powy sz sentencj sformułował zespół redakcyjny po konferencji „To samo
miasta – łódzkie wyzwanie”. Mo na powiedzie , e jest to najkrótsza definicja czy opis
to samo ci Łodzi. Tak krótki tekst, z konieczno ci maj cy charakter manifestu, ma w sobie
skondensowane do maksimum znaczenia. W zamierzeniu uczestników konferencji mógłby,
czy powinien by przyj ty jako preambuła poprzedzaj ca statut miasta Łodzi wzorem statutu
Krakowa. Jego zadaniem jest sformułowanie najwa niejszych warto ci jakie my, mieszka cy
Łodzi, widzimy w naszym mie cie.
O tym, e zadanie sformułowania takiej preambuły nie jest proste, za wiadczaj inne
dyskutowane propozycje tekstu:
Miasto Łód ukształtowało si w wyniku dziewi tnastowiecznego dynamicznego i
burzliwie przebiegaj cego rozwoju industrialnego. Wielonarodowa i
wielokulturowa gromada ludzka uformowała fascynuj c
przestrze
architektoniczn i mentaln , której ci gło tragicznie przerwała II Wojna
wiatowa. Proces destrukcji pogł biła pi dziesi cioletnia dezintegracja idei,
warto ci i społecznie istniej cego
wiatopogl du łódzkiej zbiorowo ci.
wiadectwem wietnej przeszło ci industrialnej jest wyj tkowe w skali
europejskiej, do tej pory zachowane dziedzictwo materialne. wiadomo tego
wywołuje w nas dum . Mamy obowi zek ocalenia, ochrony i kontynuacji tej
schedy, aby nast pne pokolenia mogły nadal podziwia Łód .
lub
Miasto Łód
jest spadkobierc
dziedzictwa dziewi tnastowiecznego
dynamicznego rozwoju industrialnego. Historia zachowała je w rozmiarze
znacz cym w skali europejskiej. wiadomo
tego buduje w nas dum .
Jednocze nie nakłada si na ni pami o tragicznie przerwanej w wyniku II
Wojny wiatowej wielonarodowej ci gło ci społecznej i pi dziesi cioletniej
dezintegracji wiadomo ciowej. Podejmujemy obowi zek zachowania, ochrony i
kontynuacji dziedzictwa naszego miasta w duchu tolerancji, wolno ci,
zrównowa onego rozwoju, nowoczesno ci i twórczej kreacji.
lub
Miasto Łód jest spadkobierc dziewi tnastowiecznego dynamicznego rozwoju
industrialnego, na który nakłada si pami o tragicznie przerwanej w wyniku II
Wojny wiatowej wielonarodowej ci gło ci społecznej oraz pi dziesi cioletniej
dezintegracji wiadomo ciowej. wiadectwem wietnej przeszło ci industrialnej i
czytelnym dot d a wyj tkowym w skali europejskiej jest dziedzictwo materialne.
wiadomo tego buduje w nas dum . Podejmujemy obowi zek zachowania,

ochrony i kontynuacji dziedzictwa naszego miasta w duchu tolerancji, wolno ci,
zrównowa onego rozwoju, nowoczesno ci i twórczej kreacji.
Przytoczone „opisy” Łodzi ustawiaj hierarchi wa no ci, ale poprzez swoj
skrótowo mog budzi w tpliwo ci interpretacyjne, a nawet j zykowe. Musz im wi c
towarzyszy odwołania zawieraj ce wyja nienia, informacje bazowe i ródłowe, potrzebne
definicje. Taki materiał pomógłby nie tylko w zrozumieniu i wyja niał w tpliwo ci i przyj te
hierarchie wa no ci, ale pozwoliłby te na spójn kontynuacj i ewolucj w czasie i
wprowadzanie w ycie działa chroni cych warto ci Łodzi, propaguj cych je, a przede
wszystkim buduj cych w łodzianach dum z własnego miasta. W intencji redaktorów
przytoczone wy ej teksty zawieraj w sobie okre lenia mówi ce o najwa niejszych
składnikach tworz cych to samo Łodzi. Przypomn , e jednocze nie grupuj w sobie te
elementy, które zawiera musi to samo ka dego miasta, czyli histori i współczesno ,
materialno i „duchowo ” (czyli emocje, wiadomo ci, rozumienie).
Tak wi c mówimy tu o dziedzictwie dynamicznego rozwoju przemysłowego
(industrialnego) XIX i pocz. XX wieku. Tym Łód ró ni si od np. Krakowa, e jest
pomnikiem tego okresu i nie ma wcze niejszych zabytków. Na tym polega jej historyczna
warto , która z ka dym nast pnym rokiem i dziesi cioleciem b dzie si potwierdza i
rosn . Nie ma powodów by to wp dzało nas w kompleksy. To, co pozostało po owym
dynamicznym rozwoju mo na precyzyjnie okre li tak:
Elementami konstytuuj cymi „kr gosłup to samo ci” Łodzi s :
- W skali „makro”: obszar dziewi tnastowiecznego układu przestrzennego
wyznaczonego siatk ulic, wraz z dolinami rzek Jasienia i Łódki. Struktura ta zawiera
wszystkie elementy identyfikowane jako „specyficznie łódzkie”, wykształcone z
poł czenia zrealizowanych według kompleksowego planu dwóch organizmów Nowego Miasta i wiejskiej struktury osady Łódka - wraz z pó niejszymi, równie
planowymi rozszerzeniami i przekształceniami dokonanymi na przestrzeni stulecia.
Doliny rzeczne, których przebieg jest nadal czytelny, mimo i nie s dziedzictwem
materialnym zostały wł czone do „obszaru to samo ci” albowiem to wokół nich, poza
układem szachownicowej siatki ulic, usytuowane s elementy tak istotne jak dwa
najwi ksze i spektakularne zespoły fabryczne Scheiblera oraz Pozna skiego i – co
niemniej istotne – historyczne cmentarze.
- Tworzywem struktury obszaru to samo ci jest kwartał. Cech kwartału s
zdefiniowane formy granic z terenami przestrzeni publicznej, co nie w ka dym
przypadku musi by rozumiane jako forma ci głej zabudowy pierzejowej (mo e przej
form parkanu, muru itp.).
- W skali „mikro” o to samo ci decyduje forma architektury i jej detal. Wszystkie formy
posiadaj ce warto
historyczn , dokumentaln nale y zaliczy do elementów
wymagaj cych ochrony.
W kolejnym fragmencie prezentowanych tekstów jest mowa o szacunku dla dorobku
intelektualnego naszego miasta. Tutaj w opisach szczegółowych trzeba si odwoływa nie
tylko do osi gni budowniczych przemysłu (i pami ta , e np. Scheibler jako jeden z
pierwszych w Europie budował osiedla dla robotników, szpital, szkoł ), ale do ogromnej
randze dokona artystów awangardowych, czy pó niej twórców kina.
Wszystkie te i wiele innych składników historii Łodzi mo e by powodem do dumy i
to wła nie te prosto i odwa nie stwierdzaj zacytowane teksty.
Na koniec współczesno i projekcja w przyszło . Mówi ona o tym, e jako
cywilizowana społeczno umiemy zachowa i ochroni to, co pozostawiła nam historia. e

duchem tego miasta była, gdy ono powstawało, nowoczesno , tolerancja, wolno i twórcza
kreacja. A jednocze nie s to warto ci wa ne dla współczesno ci i przyszło ci.
By mo e nast pi tutaj spory, czy tylko te warto ci, czy mo e jeszcze inne. Mo e te
powsta ró nica zda na temat interpretacji np. poj cia „tolerancja” czy „twórcza kreacja”.
Niech nast pi . Ale toczmy dyskusj i w ko cu odwa my si na przyj cie wspólnej hierarchii
warto ci.
Mo e niejeden stwierdzi , e te ostatnie deklaracje s „na wyrost”. Niewykluczone.
Ale pami tajmy, e Łód wiecznie była i jest krzywdzona ocenami. Miejmy odwag , a nawet
bezczelno si im przeciwstawi . Dopiero wtedy przestaniemy by prowincj . W styczniu
uka e si specjalne wydanie „Kroniki Miasta Łodzi” zawieraj ce wszystkie materiały z
konferencji „To samo miasta – łódzkie wyzwanie”. B dzie tam oczywi cie cytowana tutaj
pierwsza definicja to samo ci Łodzi oraz propozycje działa i programów kontynuowania
rozpocz tego procesu budowania „samo wiadomo ci” miasta. 18 stycznia o godz. 19.00 w
pubie „Łód Kaliska” odb dzie si spotkanie organizacji i ludzi zainteresowanych
wł czeniem si w ten proces. Zapraszam.

