„Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej organizowana
przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego
pod patronatem:
dra inż. Tomasza Czajkowskiego – dyrektora Instytutu Włókiennictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz
dra hab. Marcina Gołaszewskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
prof. Jerzego Hausnera – przewodniczącego Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
Marka Michalika – prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Elwiry Zaręby – prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich

PROGRAM SESJI:
„Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”
organizowanej we współpracy
z Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP) Oddziałem w Łodzi
dn. 10-11 lutego 2021 r.
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Strona internetowa konferencji „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”:
http://icsm.uni.lodz.pl/2020/08/10/przeszlosc-terazniejszosc-i-przyszlosc-lodzi/

Udział i rejestracja:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem internetowym: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxWF8kHJ7CnJYUPmzzjE_mFI8gIfYmvcF-twb6t9utXUFqQw/viewform
Osoby zarejestrowane otrzymają zdalny dostęp do specjalnej strony w zasobach Uniwersytetu Łódzkiego (Platforma e-Campus UŁ / https://moodle.uni.lodz.pl/) dedykowanej wydarzeniu, na której udostępnione zostaną materiały konferencyjne w formie elektronicznej (do samodzielnego pobrania).

*****
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Opis sesji „Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”
Tematyka sesji będzie koncentrować się wokół zagadnień rozwoju terytorialnego Łodzi w świetle uwarunkowań historycznych, współczesnych czynników determinujących strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i antycypowanych wyzwań przyszłości. W tym kontekście szczególna uwaga poświęcona zostanie przeglądowi koncepcji urbanistycznych, które w okresie ostatnich 200 lat stanowiły podstawę rozwoju Łodzi – od epoki miasta przemysłowego (przed i po II wojnie światowej), przez czasy
transformacji ustrojowej, aż do współczesności i prognozowanych kierunków przyszłego rozwoju przestrzennego.
Planowanie urbanistyczne w Łodzi w okresie jej najbardziej żywiołowego rozwoju (XIX w.), było ściśle
podporządkowane rozwijającym się wtedy nowym funkcjom – miasta przemysłowego – które na długie
lata zdeterminowały charakter struktury przestrzennej miasta. Od początku transformacji ustrojowej
(1989 r.) Łódź staje przed wyzwaniem z jednej strony poszukiwania nowych funkcji, z drugiej natomiast
kształtowania i wzmacniania poczucia tożsamości, co w wymiarze przestrzennym przekłada się na konieczność przekształcania i rewitalizacji (odnowy) historycznie ukształtowanych struktur przestrzennych oraz kreowania nowych form zagospodarowania dostosowanych do współczesnych funkcji gospodarczych oraz aktualnych i zmieniających się potrzeb społecznych. Współcześnie coraz wyraźniej
uwidaczniają się przy tym takie determinanty rozwoju przestrzennego miast jak: 1) przemiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz migracjami; 2) skutki zmian klimatu i inne
uwarunkowania środowiskowe związane z rosnącą potrzebą kontaktu mieszkańców z przyrodą, przy
jednoczesnej konieczności ograniczania antropopresji; 3) globalizacja szeroko rozumianych procesów
społeczno-gospodarczych – nie tylko więc kapitału (co skutkuje zwiększeniem jego mobilności), ale
także kultury, dóbr publicznych oraz efektów zewnętrznych; 4) zmiany zachowań mobilnych i przestrzennych ludności uwarunkowane upowszechnianiem się nowych technologii komunikacyjnych oraz
automatyzacją pewnych procesów produkcyjnych i usługowych. Uwarunkowania te stawiają przed środowiskiem urbanistów, planistów miejskich, władz samorządowych, a także całej wspólnoty lokalnej –
pytania o właściwe kierunki przekształceń struktury przestrzennej miasta, o nowe formy zagospodarowania przestrzennego, odpowiadające tak potrzebom zachowania elementów kultury materialnej miasta, jego dziedzictwa historycznego oraz składników przyrody, jak i rozwojowi nowych funkcji oraz form
zagospodarowania wynikających ze specyfiki współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego.
Mając na uwadze powyższe refleksje wskazać można na kilka szczególnie aktualnych tematów dyskusji
nad problematyką urbanistyczną miasta. W Łodzi zaobserwować można zjawiska przejmowania funkcji
tradycyjnych placów, rynków czy ulic handlowych przez nowe typy przestrzeni łączące cechy publiczne
i prywatne (np. woonerfy/ podwórce, obiekty handlowe z elementami przestrzeni publicznych itp.),
które w dużej mierze stanowią dziś punkt wyjścia do dyskusji o tradycyjnych i nowych formach przestrzeni publicznych w mieście. Innym zagadnieniem, o coraz ważniejszej randze, staje się problematyka
planowania i kształtowania zieleni miejskiej, pełniącej już nie tylko rolę kompozycyjno-estetyczną, ale
przede wszystkim funkcję środowiskotwórczą – zielonej (przyrodniczej) infrastruktury. W tym kontekście wskazuje się na potrzebę naturalizacji obszarów miejskich (City Rewilding) i koniecznej w związku
z tym zmiany praktyk tak w zakresie projektowania jak i utrzymywania zieleni. Ostatnie miesiące przynoszą ponadto pytania o formy przestrzenne odpowiadające upowszechniającej się pracy zdalnej i
świadczeniu na odległość części usług dla ludności i biznesu (np. kwestia potencjalnego wpływu na
zagospodarowanie przestrzenne ze strony zdalnego kształcenia akademickiego, czy też świadczenia
usług typu BPO – w przypadku ich hipotetycznego umasowienia – itp.).
Poważnym wyzwaniem dla polityki przestrzennej Łodzi, ukierunkowanej na reurbanizację, jest jej głębsza niż dotychczas integracja z długofalowym planowaniem strategicznym, w szczególności z polityką
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gospodarowania obszarami poddawanymi rewitalizacji, która powinna antycypować potrzeby terenowe miasta dotyczące rozwoju nowych funkcji, usług, przemysłów itp.
Mając powyższe na uwadze, zakłada się, że zagadnienia omawiane w ramach sesji powinny dać podstawę do sformułowania tez dotyczących:
 oceny skutków dotychczasowych procesów odnowy przestrzeni miejskiej Łodzi;
 strategicznej wizji rozwoju przestrzennego miasta w pierwszej połowie XXI w.;
 kierunków polityki gospodarowania terenami poddawanymi rewitalizacji, związanymi przemianami funkcjonalno-przestrzennymi Łodzi, a w szczególności z adaptacją przestrzeni postindustrialnej do nowych wyzwań i trendów rozwojowych;
 adaptacji przestrzeni miasta do zmian klimatycznych i potrzeb środowiskowych społeczności
lokalnej;
 reguł kształtowania krajobrazu śródmiejskiego oraz projektowania tradycyjnych i nowych form
przestrzeni publicznych.

Organizacja sesji
Organizatorzy konferencji przewidują przeprowadzenie sesji w systemie hybrydowym (stacjonarnozdalnym). Zarówno prelegenci jak i paneliści, zostaną w dniu sesji zaproszeni na Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego (gmach przy ul. Jana Matejki 22/26 w Łodzi, sala 111), gdzie w specjalnie przygotowanej sali, wystąpienia oraz dyskusja będą nagrywane i transmitowane na żywo, przez sieć Internet za pośrednictwem aplikacji MS Office 365 Teams, do wszystkich pozostałych zarejestrowanych
uczestników konferencji (udział w sesji wymaga więc rejestracji – bez niej nie będzie możliwy).
W każdy z dwóch dni sesji (tj. 10-11 lutego 2021 r.) przewiduje się zorganizowanie zgrupowanych tematycznie wystąpień referatowych, po których przewidziana jest krótka przerwa techniczna, a następnie dyskusja panelowa z udziałem prelegentów wygłaszających referaty oraz innych, zaproszonych ekspertów, a także moderatora. W sumie przewidywane są więc dwie lub trzy sub-sesje referatowe i dwie
dyskusje panelowe. Po sesjach referatowych i debatach panelowych, przewidywane jest dyskusja
ogólna z udziałem wszystkich uczestników zgromadzonych (w trybie zdalnym) na sesji, podczas której
będzie możliwość zadawania pytań do prelegentów i panelistów za pośrednictwem czatu.
Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu organizacji sesji stosownie do
warunków epidemiologicznych oraz zarządzeń władz rektorskich i właściwych władz dziekańskich w
przedmiotowej sprawie.

Koordynator sesji
dr hab. Dominik Drzazga, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego; Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Łodzi.
Adres e-mail do korespondencji: dominik.drzazga@uni.lodz.pl
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