
Wprowadzenie

Miasto to fragment oswojonej przestrzeni, w którym kumulujà si´ budowle jednak
krajobraz miejski jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko ich sumà – jest konstrukcjà z∏o˝onà
z poszczególnych obiektów i kompozycji architektonicznych, które pojawia∏y si´
w ró˝nych okresach historycznych, powstawa∏y wed∏ug okreÊlonych kanonów ar-
chitektonicznych i w odpowiedzi na potrzeby kolejnych pokoleƒ danego spo∏e-
czeƒstwa (Pirveli 2005). 

„Ka˝da epoka w spo∏ecznej historii architektury ma swoje w∏asne modele

i w ka˝dej epoce spo∏eczeƒstwo ocenia swojà architektur´ wed∏ug pewnych stereo-

typów” (Ja∏owiecki 2005 za Wallis 1984). 
Poprzez model B. Ja∏owiecki (2005) rozumie trwa∏à przestrzennie form´ archi-

tektonicznà wynikajàcà z dominacji okreÊlonych funkcji, jak te˝ wysoko cenio-
nych spo∏ecznie w danej epoce wartoÊci, a wi´c na tak rozumiany model sk∏adajà
si´ funkcje i symbolika danego obiektu. Nale˝y zatem zwróciç uwag´, ˝e po okre-
sie panowania takich modeli w przestrzeni jak: koÊció∏, rynek, ratusz czy zamek,
nastàpi∏a epoka fabryk, dworców kolejowych, kamienic, które z kolei zosta∏y
wspó∏czeÊnie zastàpione przez blok mieszkalny, wie˝owiec, centrum handlowe,
czy autostrad´ (por. tab. 1). Natomiast poj´ciem stereotypu okreÊlono zespó∏ kry-
teriów u˝ytkowych i estetycznych s∏u˝àcych aktualnej waloryzacji przestrzeni,
które sà mniej stabilne ni˝ modele i ulegajà ró˝nym modom. Sta∏y, codzienny,
trwajàcy wiele lat kontakt z tymi samymi dzie∏ami architektury, kompozycjà prze-
strzeni, detalami architektonicznymi wp∏ywa na sposób ich percepcji przez cz∏o-
wieka. 
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Uniwersytet ¸ódzki

Przemys∏owy wizerunek ¸odzi
a poprzemys∏owy charakter miasta.
Adaptacja dziedzictwa kulturowego
do nowych warunków spo∏eczno-
-gospodarczych

geografia_konferencja  25/9/08  0:52  Page 197



Wydaje si´ uzasadnione twierdzenie, ˝e ¸ódê jest miastem specyficznym ze
wzgl´du na struktur´ przestrzeni, która w swoich najstarszych fragmentach nie ule-
g∏a przekszta∏ceniom, chocia˝ zmieni∏a si´ funkcja znacznej cz´Êci obiektów archi-
tektonicznych w nich zlokalizowanych. Je˝eli zatem elementy architektury miasta,
nazywanego cz´sto „polskim Manchesterem”, rozpatrywaç b´dziemy poprzez pry-
zmat modeli zaproponowanych przez B. Ja∏owieckiego, wówczas oka˝e si´, i˝
wi´kszoÊç z nich straci∏a swojà pierwotnà funkcj´, ale nadal przemawia tym samym
j´zykiem symboli. Model miasta przemys∏owego na p∏aszczyênie przestrzennej
przeradza si´ w model miasta poprzemys∏owego, je˝eli rozpatrujemy go poprzez
funkcje. W gospodarce ¸odzi pojawia si´ wyraêna dominacja sektora us∏ugowego,
w którym istotnà rol´ w sensie przestrzennym odgrywajà centra handlowe. 

Na podstawie powy˝szych rozwa˝aƒ za cel niniejszego artyku∏u przyj´to ukaza-
nie trwa∏oÊci dominacji symboliki miasta przemys∏owego zarówno w strukturze
przestrzennej ¸odzi, jak i w ÊwiadomoÊci ∏odzian, która jest wykorzystywana
i umacniana poprzez zabiegi tematyzacji przestrzeni1 modeli miasta epoki po-
przemys∏owej takich jak centra handlowe. 

Projektujàc niniejsze badanie postawiono nast´pujàce tezy: 
• ¸ódê jest miastem, którego architektura nawiàzuje do modeli (rozumianych ja-

ko trwa∏a forma o okreÊlonych funkcjach i symbolice-zdefiniowane wy˝ej)
miasta przemys∏owego i jako takie jest postrzegane przez jego mieszkaƒców. 

• Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ¸ódê poszukuje dla siebie nowego,
postindustrialnego wizerunku, a w strukturze przestrzennej miasta zaczynajà
pojawiaç si´ modele miasta poprzemys∏owego. 

• W kreowaniu nowych przedsi´wzi´ç gospodarczych, a zw∏aszcza w projektowa-
niu przestrzeni centrów handlowych twórcy si´gajà do wzorców architektonicz-
nych z epok minionych wpisujàc swe dzia∏ania w kràg tematyzacji przestrzeni. 
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KoÊció∏
Rynek
Ratusz
Zamek

Fabryka
Dworzec kolejowy
Blok mieszkalny

Wie˝owiec

Centrum handlowe
Park przemys∏owy

Tabela 1 
Modele architektoniczne na przestrzeni wieków

èród∏o: B. Ja∏owiecki 2005.

DOMINUJÑCE MODELE OKRESU

przedprzemys∏owego przemys∏owego poprzemys∏owego

1 Tematyzacja przestrzeni to wszystkie dzia∏ania prowadzone przez inwestorów, majàce na celu do-
pe∏nienie jej silnym elementem narracyjnym i eliminowanie w ten sposób niepo˝àdanych albo k∏ócà-
cych si´ ze sobà obrazów, idei czy doznaƒ (Lorens 2005). 
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Dla weryfikacji postawionych tez, a jednoczeÊnie realizacji celu opracowania, wy-
korzystano metod´ analizy treÊci fotografii oraz wywiadu w oparciu o standaryzowa-
ny kwestionariusz ankietowy. Tym samym mo˝liwe sta∏o si´ porównanie zobiektywi-
zowanego obrazu przestrzeni ¸odzi, zarówno wspó∏czesnego, jak i epok minionych
z jego subiektywnà ocenà dokonywanà przez wspó∏czesnych mieszkaƒców. 

Problem podj´ty w artykule mieÊci si´ w nurcie geografii humanistycznej, któ-
rej przedmiotem jest cz∏owiek i Êwiat jego prze˝yç. Dost´p do tego Êwiata uzysku-
jemy dzi´ki znakom ekspresji, w których si´ on wyra˝a. Metodologia geografii hu-
manistycznej zak∏ada mo˝liwoÊç poÊredniego poznania ludzkiej ÊwiadomoÊci
poprzez obserwacj´ jej przejawów takich jak: wypowiedzi, gesty, dzie∏a. Pozwala
na to szeroka gama metod, od fenomenologii przez hermeneutyk´, semiologi´, lin-
gwistyk´ po strukturalizm, dzi´ki którym w inny sposób mo˝na spojrzeç na mia-
sto – dotrzeç do êróde∏ ludzkiej wiedzy o przestrzeni miejskiej, co nie by∏oby mo˝-
liwe gdyby naÊladowano nauki przyrodnicze. W niniejszym artykule pos∏u˝ono si´
jednym z rodzajów analizy fotografii2, a mianowicie analizà strukturalistycznà,
która przedmiotem interpretacji czyni obraz – pewien fakt wizualny, w oderwaniu
od autora. Ma ona przede wszystkim charakter merytoryczny, treÊciowy, dà˝y do
odkrycia wielu poziomów, na których ukryte sà spo∏eczne i kulturowe znaczenia
przynoszone przez obraz i rozszyfrowania tych znaczeƒ (Sztompka 2005). Anali-
za treÊci fotografii stanowi uzupe∏nienie, czy te˝ wzbogacenie metody obserwacji.
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, i˝ „si∏à fotografii jest to, ˝e otwiera dla analizy
momenty, które zwyk∏y bieg czasu natychmiast zast´puje nast´pnymi” (Sztompka
2005), co jest niezwykle istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. 

Wizerunek ¸odzi na podstawie analizy treÊci kart
pocztowych

W artykule wykorzystano kolekcj´ archiwalnych kart pocztowych Jerzego Rosiaka
opublikowanych w zbiorze zatytu∏owanym „¸ódê na starych pocztówkach”, reprin-
ty archiwalnych kart pocztowych oraz wspó∏czesne widokówki dost´pne w ¸odzi.
¸àcznie zebrano 100 fotografii, w tym 20 wydanych w latach 1810–1840 (okres
¸odzi przedprzemys∏owej), 50 wydanych w latach 1841–1990 (okres ¸odzi prze-
mys∏owej) i 30 wydanych w latach 1991 i póêniej (okres ¸odzi poprzemys∏owej)3.
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2 W ramach analizy treÊci fotografii P. Sztompka (2005) wyró˝nia analiz´ hermeneutycznà, semio-
tycznà i strukturalistycznà. 

3 Mimo i˝ decyzja o utworzeniu w ¸odzi oÊrodka przemys∏u w∏ókienniczego zapad∏a w roku 1820,
a osad´ Nowe Miasto, której centrum stanowi∏ Rynek Nowego Miasta wybudowano w latach
1821–1823, w niniejszym artykule za poczàtek okresu przemys∏owego przyj´to moment sprowadze-
nia do zak∏adu L. Geyera pierwszej maszyny parowej (rok 1839) oraz ostatniej planowej regulacji
uk∏adu przestrzennego miasta (rok 1840 – wytyczenie Nowej Dzielnicy). Dalszy rozwój ¸odzi prze-
biega∏ w sposób chaotyczny. Za poczàtek okresu poprzemys∏owego przyj´to rok 1990, kiedy to roz-
pocz´∏y si´ procesy transformacji spo∏eczno-gospodarczych w kraju. 
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Nast´pnie dokonano analizy ich treÊci wed∏ug procedury proponowanej przez P. Sztom-
pk´ (2005)4. Protokó∏ kodowania materia∏u fotograficznego ustalono na podstawie
dominujàcych modeli okresu przedprzemys∏owego, przemys∏owego i poprzemys∏o-
wego w miastach europejskich wskazanych przez B. Ja∏owieckiego (2005) i zapre-
zentowanych w tabeli 1. Nast´pnie dokonano kodowania zdj´ç przypisujàc ustalone
kategorie (kody) do ka˝dego ze zdj´ç oraz przeprowadzajàc analiz´ iloÊciowà
polegajàcà na ustaleniu cz´stoÊci wyst´powania ka˝dej kategorii w materiale
zdj´ciowym. 

Analiza zdj´ç wykonanych w ró˝nych okresach w dziejach miasta, prezentujà-
cych szczególnie wa˝ne elementy jego przestrzeni pozwoli∏a wyodr´bniç swoiste
„ikony”, które Êwiadczà o to˝samoÊci ¸odzi. Na podstawie przeprowadzonego ba-
dania 100 fotografii mo˝na stwierdziç, i˝ na pocztówkach z lat 1810–1840 poja-
wiajà si´ wy∏àcznie modele okresu przedprzemyslowego. Najcz´Êciej fotografie
przedstawiajà Rynek Starego oraz Rynek Nowego Miasta z ich zabudowaniami
(fot. 1). Pocztówki z okresu 1841–1950, w których przewa˝a∏y fotografie wykona-
ne na prze∏omie wieku XIX i XX – w czasie najgwa∏towniejszego rozwoju ¸odzi
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Rynek 18 60 Rynek 7 7 Rynek 3 6
KoÊció∏ 8 27 KoÊció∏ 18 18 KoÊció∏ 6 13
Ratusz 4 13 Ratusz 1 1 Ratusz 1 2

Fabryka 16 16 Fabryka 8 17
Pa∏ac 25 25 Pa∏ac 13 28
fabrykanta fabrykanta
Ulica 22 22 Ulica 9 19
handlowa handlowa
Dworzec 5 5 Dworzec – –
kolejowy kolejowy
Dom 4 4 Dom 1 2
mieszkalny mieszkalny

Centrum 4 9
handlowe
Wie˝owiec 2 4

Tabela 2 
TreÊci fotografii przedstawiajàcych przestrzeƒ ¸odzi

KARTY POCZTOWE WG DATY WYDANIA

1800–1840 1841–1990 1991–obecnie

model cz´stoÊç

30razem 100 100100 10047

% model cz´stoÊç % model cz´stoÊç %

èród∏o: Opracowanie w∏asne.
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4 Analiza treÊci w odniesieniu do fotografii polega na wyodr´bnieniu elementów wizualnych istot-
nych z punktu widzenia postawionego problemu czy pytania badawczego, obliczeniu cz´stoÊci ich wy-
st´powania w starannie dobranej kolekcji zdj´ç, a nast´pnie dokonaniu analizy iloÊciowej rezultatów. 
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jako centrum przemys∏u w∏ókienniczego, prezentujà przede wszystkim modele
okresu przemys∏owego, a wi´c fabryki, pa∏ace fabrykantów, ulic´ Piotrkowskà ja-
ko najwa˝niejszy trakt miejski, dworce kolejowe (fot. 2 i 3). Niezwykle cz´sto po-
jawia si´ wa˝ny model okresu przedprzemys∏owego – koÊció∏ (fot. 4). Budowle te
cz´sto finansowali najzamo˝niejsi fabrykanci w ¸odzi, dlatego w okresie przemy-
s∏owym wzniesiono w mieÊcie najwi´cej Êwiàtyƒ wielu wyznaƒ. W analizie treÊci
30 widokówek wydanych po 1990 roku modele okresu poprzemys∏owego stano-
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Fot. 1. Ratusz na Rynku Nowego Miasta

èród∏o: Bonis∏awski R., 1998

Fot. 2. Fabryka I.K. Poznaƒskiego

èród∏o: Bonis∏awski R., 1998

Fot. 4. Ulica Piotrkowska – widok KoÊcio∏a 

Êw. Ducha

èród∏o: Bonis∏awski R., 1998

Fot. 5. Wspó∏czesna pocztówka z ¸odzi

èród∏o: zbiory w∏asne autorki

Fot. 3. Dworzec kolei fabrycznej – ∏odzkiej

èród∏o: Bonis∏awski R., 1998
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wi∏y oko∏o 13% ich treÊci, zaÊ przyk∏ady architektury okresu przemys∏owego a˝
66% (fot. 5). 

Tym samym mo˝na zweryfikowaç pierwszà z postawionych tez, i˝ we wspó∏cze-
snej strukturze przestrzennej miasta najbardziej widoczne sà modele okresu prze-
mys∏owego w ich symbolicznej p∏aszczyênie i to one promujà ¸ódê. Nie powinien
zatem dziwiç fakt, i˝ ¸ódê jest w dalszym ciàgu uto˝samiana w∏aÊnie z miastem
przemys∏owym. Nasuwa si´ jednak wàtpliwoÊç czy ¸ódê ma szans´ staç si´ nowo-
czesnym miastem postindustrialnym. 

Przestrzeƒ ¸odzi w ÊwiadomoÊci jej mieszkaƒców

Nawiàzujàc do badania przeprowadzonego przez D. Francescato i W. Mebane
(1973) wÊród mieszkaƒców dwóch w∏oskich miast – Rzymu i Mediolanu, w trak-
cie wywiadu kwestionariuszowego zadano ∏odzianom pytania otwarte dotyczàce
skojarzeƒ, znajomoÊci miasta, pozytywnych i negatywnych zjawisk obecnych
w jego strukturze. Podajàc przyk∏ady okreÊleƒ typowych dla znanych miast w Pol-
sce czy na Êwiecie tj., Kraków – „miasto go∏´bi”, Nowy Jork – „stolica Êwiata”,
dano tak˝e mo˝liwoÊç wskazania „przydomka” dla ¸odzi, który jednoznacznie
okreÊla∏by charakter miasta. Identyfikacji najwa˝niejszych cech wyró˝niajàcych
¸ódê dokonano zestawiajàc odpowiedzi respondentów na postawione w kwestio-
nariuszu pytania „Z czym kojarzy si´ Pani/Panu ¸ódê?”, „Co pokaza∏ (a) by Pan
(i) osobie, która po raz pierwszy jest w ¸odzi”. 

Odpowiedzi udzielone przez grup´ 200 ∏odzian5 by∏y bardzo zró˝nicowane po-
niewa˝ nie ograniczono ich liczby, jednak wi´kszoÊci respondentów ¸ódê kojarzy-
∏a si´ z przemys∏em – stàd przydomki: „Miasto W∏ókiennictwa”, „Miasto Fabryk”,
„¸ódê Robotnicza”, „Miasto Kominów”. Gdyby zsumowaç wszystkie te okreÊle-
nia, które by∏y metaforà dla miasta o rodowodzie przemys∏owym okaza∏oby si´, ˝e
co czwarty ∏odzianin w przemyÊle upatruje istot´ ¸odzi. Ulica Piotrkowska sta∏a
si´ podstawà dla „Miasta Jednej Ulicy”, a riksze, które na sta∏e wpasowa∏y si´
w krajobraz „Pietryny” spowodowa∏y, i˝ respondenci nazwali je „Miastem riksz”.
Puby, restauracje i kawiarnie – typowa forma zagospodarowania ulicy Piotrkow-
skiej i podwórek kamienic przy niej stojàcych, to êród∏o innego przydomka ¸odzi
–tj.: „Miasta Pubów”. Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Filmowa i Telewizyjna powsta-
∏a w latach powojennych i wydajàca kolejne pokolenia s∏awnych aktorów i re˝y-
serów, aleja gwiazd na ulicy Piotrkowskiej, a tak˝e organizowany od kilku lat
w ¸odzi s∏ynny festiwal sztuki operatorskiej „CAMERIMAGE” stojà za nadaniem
¸odzi przydomka „¸odzi Filmowej” czy „Holly∏odzi”. 

Zapytani o te elementy przestrzeni, z którymi kojarzy si´ ¸ódê, respondenci
wskazywali dwa obiekty – „wizytówki” ¸odzi, a by∏y nimi ulica Piotrkowska (fot. 6)
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5 Dobór próby mia∏ charakter przypadkowy. Wszyscy respondenci byli pe∏noletni. Badania prowa-
dzono wiosnà 2006 roku. 
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i Pa∏ac Poznaƒskiego (fot. 7). ¸odzianie nie zapominali o fabrykach, kamienicach
czy pa∏acach pami´tajàcych czasy rozkwitu przemys∏u w∏ókienniczego. Zapytani
o to, co pokazaliby osobie, która pierwszy raz przebywa w ¸odzi, najcz´Êciej
wskazywali ulic´ Piotrkowskà, Pa∏ac Poznaƒskiego, Centrum Handlu i Rozrywki
„Manufaktura” oraz Rezydencj´ Ksi´˝y M∏yn. WÊród pozosta∏ych ∏ódzkich atrak-
cji znalaz∏o si´ Centralne Muzeum W∏ókiennictwa – jedna z niewielu tego typu
placówka w Europie. 

¸ódê w opiniach mieszkaƒców to przede wszystkim miasto przemys∏u w∏ókien-
niczego, któremu zawdzi´cza ono swój ˝ywio∏owy rozwój. Âwiadczà o tym obiek-
ty architektury przemys∏owej wskazywane jako te, które kojarzà si´ z miastem.
CzytelnoÊç dziedzictwa kulturowego jest jednà z cech uk∏adu istotnego dla pozy-
tywnego odbioru zurbanizowanej przestrzeni przez jej u˝ytkowników i mieszkaƒ-
ców (Sagan 1995). Wa˝ne jest, aby w procesie budowy czy przebudowy nie uni-
cestwiç „spo∏ecznej pami´ci” o generacjach ludzi, którzy miasto budowali i w nim
˝yli. Niektóre odpowiedzi respondentów wskazujà jednak na silne zró˝nicowanie
obecnego charakteru miasta, które szuka swojego nowego postindustrialnego wi-
zerunku (Tobiasz 2007a). 

Centra handlowe jako model miasta poprzemys∏owego
i ich tematyzacja

W wyniku przemian gospodarczych, które nastàpi∏y w Polsce w ciàgu ostatnich 20
lat, w przestrzeni miast pojawi∏y si´ centra handlowe (shopping malls). W ¸odzi
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Fot. 7. Pa∏ac Poznaƒskiego

èród∏o: Opracowanie w∏asne

Fot. 6. Ulica Piotrkowska

èród∏o: Ostapowicz (red.) 2000
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powsta∏y dwa malle – Galeria ¸ódzka oraz Centrum Handlu i Rozrywki „Manu-
faktura” na terenie dawnych Zak∏adów I.K. Poznaƒskiego. Cechà charakterystycz-
nà dla tych nowych Êrodków konsumpcji jest mo˝liwoÊç zrobienia zakupów w jed-
nym miejscu oraz przejmowanie funkcji centrów miast. 

Centra handlowe to zamkni´te budynki, mieszczàce pod swoim dachem sklepy,
supermarkety, kina i restauracje; projektowane jako miniaturowe miasto – prze-
strzeƒ zaspokajajàca wszystkie potrzeby wspó∏czesnego konsumenta. W.S. Kowin-
sky (2002) twierdzi, ˝e centrum handlowe mo˝na uznaç za struktur´ przestrzennà
najbardziej reprezentatywnà dla naszych czasów: „Ka˝da epoka ma swoje znaczà-

ce struktury, które Êwiadomie czczà lub nieÊwiadomie wyra˝ajà to, co epoka ceni;

od piramid do katedr i pa∏aców Europy, do stacji kolejowych i amerykaƒskich dra-

paczy chmur. Mall to katedra konsumpcji, znaczàca struktura naszej epoki”6. 
Centrum handlowe jest najcz´Êciej „implantem”, tworem wszczepionym nagle

w tkank´ miasta, stoi w wyraênej opozycji do miasta rozumianego jako palimpsest
– efekt d∏ugotrwa∏ego nawarstwiania si´ wp∏ywów historycznych i kulturowych.
Dlatego w swym wn´trzu centra handlowe sà bardzo cz´sto architektonicznymi atra-
pami majàcymi symulowaç miejski rynek czy deptak, zdominowane przez okreÊlo-
ny motyw – temat – histori´, która jest przez nie opowiadana. Same tematy, zaczerp-
ni´te z gotowych ju˝ narracji, przyciàgajà po˝àdanà publicznoÊç, która zna
przywo∏ywane narracje i si´ z nimi uto˝samia. Wszystkie elementy przestrzeni tema-
tycznej sà starannie ze sobà skoordynowane: tereny otwarte, forma budynków,
oÊwietlenie, dêwi´k, sygnalizacja, nawet stroje sprzedawców – wszystko ma dawaç
spójne doznania, opowiadaç t´ samà opowieÊç. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´
motywy – tematy bazujàce na tradycyjnej tkance miejskiej, w których najcz´Êciej
spotkamy rozmaite interpretacje placów miejskich i ulic handlowych. Centra handlo-
we to wynalazek amerykaƒski, który zmienia charakter europejskiego miasta i styl
˝ycia jego mieszkaƒców, peryferyzuje centrum i centralizuje peryferie przekszta∏ca-
jàc w ten sposób odwieczny kod kulturowy miejskiej przestrzeni (Lorens 2005). 

Szczególnie jedno z ∏ódzkich malli – Centrum Handlu i Rozrywki „Manufaktu-
ra” nie potwierdza jednak teorii. Zlokalizowane na terenie kompleksu zak∏adów
przemys∏u bawe∏nianego, który w XIX wieku wybudowa∏ I.K. Poznaƒski, nie jest
„implantem” w strukturze ¸odzi, a naturalnie wpisuje si´ w tzw. „obszar to˝samo-
Êci miasta”7 wytyczony po raz pierwszy w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego ¸odzi z 1993r. Tym samym „Manufaktura” nie staje si´ konkuren-
cjà dla centrum miasta, a przy umiej´tnej wspó∏pracy inwestora oraz w∏adz samo-
rzàdowych mo˝e byç jego fragmentem. „Manufaktura” nie jest tak˝e falsyfikatem
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6 Teza ta znajduje potwierdzenie w modelu miasta okresu poprzemys∏owego wg B. Ja∏owieckiego
(2005) prezentowanego w tabeli 1. 

7 „Obszarem to˝samoÊci miasta” nazywa K. Bald (2000) elementy charakterystyczne dla dawnej
¸odzi przemys∏owej, zawarte w pierÊcieniu obwodnicy kolejowej otaczajàcej dzisiejsze ÂródmieÊcie
– wspania∏e pa∏ace i kamienice ulicy Piotrkowskiej, unikatowe zespo∏y za∏o˝eƒ fabryczno – pa∏aco-
wych, osiedli przyfabrycznych dokumentujàcych kolejne etapy rozwoju miasta. 
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zast´pujàcym rzeczywistoÊç. TematycznoÊç tego centrum handlowego jest natural-
nie wpisana w mury kompleksu fabrycznego, który zmieni∏ swoje funkcje, ale
utrzyma∏ symbolik´ miejsca. W tym centrum ∏odzianie odnajdujà obraz dawnej
„Ziemi Obiecanej” opisywanej przez W. Reymonta. Zarówno Pa∏ac Poznaƒskiego
jak i kompleks zak∏adów przemys∏u bawe∏nianego, które wybudowa∏ sà symbolem
¸odzi. Nawiàzanie do historii i to˝samoÊci miasta w projektowaniu centrum han-
dlowego jest niewàtpliwie przyk∏adem dobrej praktyki urbanistycznej. Sztuka
urbanistyki i architektury bowiem, to wg K. Paw∏owskiej (2001) umiej´tnoÊç ko-
rzystania z symbolicznych mo˝liwoÊci miasta. 

Analizy stosunku emocjonalnego mieszkaƒców ¸odzi wzgl´dem poszczegól-
nych fragmentów przestrzeni miasta pozwalajà wnioskowaç, ˝e te których archi-
tektura fabryk, pa∏aców, czy rezydencji przypomina wizerunek XIX – wiecznego
miasta przemys∏owego, zyskujà wiele pozytywnych opinii (Tobiasz 2007b). Prze-
miany funkcjonalne terenów poprzemys∏owych, podobajà si´ ∏odzianom i wp∏y-
wajà nie tylko na wzrost atrakcyjnoÊci miasta, ale i na poczucie wi´zi mi´dzy
mieszkaƒcami a jego przestrzenià. 

Podsumowanie

¸ódê wyró˝nia si´ spoÊród najwa˝niejszych oÊrodków miejskich w Polsce dzi´ki
zabytkom przemys∏owym wpisanym w centralne cz´Êci swojej przestrzeni. To
w∏aÊnie obiekty, które w przesz∏oÊci pe∏ni∏y funkcje przemys∏owe stanowià domi-
nant´ percepcyjnà ¸odzi (Tobiasz 2007a). Wydaje si´, ˝e warto wykorzystaç ten
cenny walor urbanistyczny nadajàc dawnym fabrykom nowe funkcje, co pozwoli
kszta∏towaç nowoczesne, wielofunkcyjne miasto postindustrialne. Z dotychczaso-
wych badaƒ wynika, i˝ mieszkaƒcy bardzo dobrze oceniajà najnowsze inwestycje
tego typu, takie jak: „Manufaktura” oraz przekszta∏cenie dawnych zak∏adów
K.W. Scheiblera w mieszkania o wysokim standardzie. Dzi´ki takim zabiegom
¸ódê faktycznie staje si´ miejscem, które piel´gnuje swojà histori´ i to˝samoÊç. 

Dotarcie do istoty miejsca, do jego znaczeƒ, umo˝liwia zarówno jego ochron´
jak i adaptacj´ podstawowych wartoÊci tego˝ miejsca do nowych warunków po-
wsta∏ych w wyniku procesów transformacji. Z drugiej strony, znajomoÊç specy-
ficznych cech miejsca dostarcza kryteriów s∏u˝àcych nadaniu po˝àdanego kierun-
ku przemian, s∏u˝y wi´c bezpoÊrednio praktyce planistycznej i urbanistycznemu
projektowaniu (Sagan 1995). PlaniÊci Êwiadomi tych relacji powinni uwzgl´dniaç
lokalne struktury znaczeniowe, identyfikacyjne we wszelkich zmianach dokony-
wanych w przestrzeni. Niezb´dna jest do tego wiedza na temat danego Êrodowiska
lokalnego. Stàd te˝ rysuje si´ potrzeba g∏´bokich i zaanga˝owanych studiów nad
relacjà cz∏owiek – Êrodowisko lokalne, poszukujàcych symboli identyfikacji i to˝-
samoÊci miasta. Wspó∏pracujàc z mieszkaƒcami, którzy na co dzieƒ odczytujà
miejskà przestrzeƒ, mo˝liwe staje si´ zachowanie, bàdê adaptowanie unikatowych
wartoÊci obiektów architektury, które zapewnià cz∏owiekowi tak potrzebne poczu-
cie identyfikacji z miejscem zamieszkania. 
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Summary

INDUSTRIAL IMAGE VERSUS POST – INDUSTRIAL CHARACTER OF
THE CITY OF LODZ. ADAPTING CULTURAL HARITAGE TO THE NEW
SOCIO – ECONOMIC CONDITIONS 

‘Each period in its social history of architecture has its own models and in each pe-
riod the society evaluates the architecture according to certain stereotypes’ (Jalo-
wiecki 2005 after Wallis 1984). After such models as the church, the market squ-
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are, the town hall or the castle dominating in the space of European cities during
the pre – industrial era, new models of factories or railway stations arose in the in-
dustrial period to be later replaced by skyscrapers, shopping malls or motorways –
models of post – industrial era. Lodz is an extraordinary city though. It singles out
from the most important metropolies of Poland due to many buildings of the indu-
strial architecture haritage located in central parts of its urban space, which has not
been changed. The remains of industrial era of the city of Lodz – factories, manu-
facturers’ palaces and others have nowadays become its perceptual dominant (To-
biasz 2007a). 

The aim of this article is to present the presistance of the industrial city symbols
both in its spatial structure and in the conscious of its inhabitants which is used and
strengthened by actions of creating certain themes for shoping malls – models of
post – industrial era. The problem undertaken within this article is a subject of hu-
manistic geography as a part of human nature and its experience which can be exa-
mined by researchers through the signs of human expression. To verify arguments
and accomplish the aim of this article the methods of photographs’ analysis and so-
cial inquiry have been used. Methods chosen enabled making comparison of the
objective view of the urban space of Lodz both in the past and currently with its
inhabitants’ subjective opinions.
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