
 

  

 
 

 
„W polskich miastach przemysłowych drzemie ogromny potencjał” – podsumowanie I 
Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych w Łodzi 
 

I Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych, który odbył się w Łodzi 
w dniach 22-23 czerwca, był okazją do przyjrzenia się sytuacji miast przemysłowych. 
Przez dwa dni ponad 150 ekspertów dyskutowało o zrównoważonym rozwoju miast. 
Wydarzenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej – stacjonarnej i online. 
Organizatorami byli Urząd Miasta Łodzi oraz Open Eyes Economy.  
 

Angażujące dyskusje i prelekcje w dawnej elektrowni 
  
12 bloków tematycznych oraz plenarnych sesji specjalnych, ponad 40 godzin inspirujących 
dyskusji, potyczek, prelekcji i wykładów o zróżnicowanej tematyce pozwoliły przyjrzeć się 
takim zagadnieniom jak nowa polityka przemysłowa, finansowanie regeneracji, nowe życie 
terenów i obiektów poprzemysłowych, miejskie miejsca spotkań, retrowersja czy mobilność 
wewnątrz miast i konurbacji przemysłowych. Spotkania odbywały się w czterech 
przestrzeniach EC1, czyli dawnej elektrowni – w Hali Maszyn, Suwnicy, Turbinie i 
Regeneratorze.  
 

Ponad 1000 uczestników dyskutowało o regeneracji miast 
 

W I Międzynarodowym Kongresie Regeneracja Miast Przemysłowych w Łodzi udział wzięło 
ponad 1000 uczestników. Po pandemicznej przerwie spotkanie w tej skali zorganizowano w 
sposób bezpieczny, pozwalający na komfortowy stacjonarny udział. Jednocześnie dla każdego 
zainteresowanego wszystkie debaty udostępniono online. Każdy mógł wybrać dogodną dla 
siebie formę uczestnictwa, a organizatorzy zadbali o tłumaczenie polsko-angielskie. 
Wydarzenie stanowiło doskonałą możliwość wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy 
licznie zaproszonymi prelegentami. 
 

Finalizujemy strategię rozwoju 2030 
 

I Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych zainaugurowało wystąpienie 
pt.: „Strategia produktywności 2030”. – W polskich miastach przemysłowych drzemie ogromny 
potencjał, a reindustrializacja to cel strategiczny dla gospodarki Polski, a także gospodarki Unii 
Europejskiej. Finalizujemy strategię rozwoju 2030. Jest to pierwszy dokument stawiający tak 
zasadniczo kwestie strategii produktywności. Naszym celem jest wzrost produktywności w 
oparciu o niską emisyjność i wspieranie zdrowych mechanizmów rynkowych. Zaawansowana 
cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym to przyszłość – powiedział Jarosław Gowin, 
Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.  
 



 

  

 
Podczas otwarcia wydarzenia głos zabrała także prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która 
opowiadała o tym, jak Łódź z miasta przemysłowego zamienia się w miasto do życia. – 
Ogromnie się cieszę, że Łódź jest nie tylko gospodarzem, ale również współorganizatorem 
tego wyjątkowego wydarzenia. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca jak właśnie Łódź – 
miasto, które powstało z marzeń przemysłowców – podkreśliła. 
 

Jak zapewniać rozwój miast przemysłowych? 
 

Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach przemysłowych było doskonałym miejscem, aby 
na takie tematy poruszać i konfrontować z rzeczywistością. 
 

Kluczową kwestią Kongresu było pytanie „Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta o 
tradycjach przemysłowych w oparciu o nowoczesną wytwórczość?” – Cyfryzacja i energia 
odnawialna – dwa zjawiska, do których trzeba odpowiednio podejść i zbudować nowe 
podstawy gospodarcze rozwoju Łodzi – tłumaczył prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Kierownik 
Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, 
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu. 
 

Wydarzenie zamknął swoim wystąpieniem prof. Jerzy Hausner. Wskazywał na to, że Kongres 
łączy miasto rozumiane jako architekturę z miastem rozumianym jako społeczność. Jak mówił: 
– Rozwój ma spiralną naturę. To, co ciągnie nas w górę, w pewnych warunkach może nas 
ściągnąć w dół. Jeśli chcemy ten proces powstrzymać, musimy znaleźć nową gramatykę 
myślenia o rozwoju i odkryć proces, który nas regeneruje [...]. Szczególne znaczenie ma 
terytorializacja otwarta, bazująca na zróżnicowanym potencjale wytwórczym i tylko takim, który 
jest zakorzeniony lokalnie. Miasta mają być generatorami zielonej energii. Musimy znaleźć 
odpowiedź, jak pogodzić prywatne inwestycje, inwestycje publiczne, rozwój usług publicznych, 
w tym zdrowie, edukację, kulturę i gospodarkę komunalną z wysokimi kompetencjami, aby 
uruchomić proces regeneracji. 
 

Przy okazji wydarzenia odbył się także wyjątkowy pokaz multimedialny. Widowisko zapewniło 
spektakularny efekt, stanowiąc połączenie dzieła artystycznego z historią miasta i jej 
zrewitalizowanych terenów. To symboliczny obraz tego, jak to, co stare, łączy się z tym, co 
nowe.  

 


