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O mnie: 

Jarosław Ogrodowski 
 

 W latach 2010-11 koordynator projektu „Nasz Księży 
Młyn” realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami z grantu Fundacji im. Stefana Batorego 

 W latach 2014-15 pracownik w Biurze ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi, 
gdzie współprowadził Projekt Pilotażowy w zakresie 
rewitalizacji realizowany na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju oraz uczestniczył w pracach 
nad Założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Łodzi 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji 
Łodzi. 

 Od listopada 2015 odpowiedzialny za prowadzenie 
szkoleń i opiekę merytoryczną nad miastami-
uczestnikami konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast 
prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast.  

 Od marca 2016 pracownik Instytutu Rozwoju Miast. 
 



Księży Młyn - podstawowe informacje 

•  25 zabytkowych budynków mieszkalnych z końca XIX w. 

•  ok. 420 mieszkań 

• 6 lokali usługowych i kilkadziesiąt pustostanów 

•  niecały tysiąc mieszkanek i mieszkańców 

• jedna ze zidentyfikowanych enklaw biedy 

• mediana płac na osiedlu poniżej 1200 zł netto (2011) 

•  ostry konflikt społeczny wywołany planami wysiedlenia 
mieszkańców 



Księży Młyn - podstawowe informacje 



„Nasz Księży Młyn” – założenia projektu 

• wspólne z mieszkankami i mieszkańcami 
osiedla wypracowanie koncepcji rewitalizacji 
Księżego Młyna 

• wypracowanie diagnoz i analiz mających 
charakter pomocniczy  

• włączenie w proces władz miasta Łodzi 
i innych środowisk, w tym akademickiego 
i artystycznego 



„Nasz Księży Młyn” – zespół projektu 

• dr inż. arch. Małgorzata Hanzl (Wydział Budownictwa, 
Architetury i Inżynierii Środowiska PŁ) 

• Ewa M. Boryczka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) 
• dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (Instytut Architektury 

i Urbanistyki PŁ) 
• Xenia Modrzejewska-Mrozowska 
• Joanna Erbel (Instytut Socjologii UW) 
• Urszula Niziołek-Janiak 
• Patrycja Wojtaszczyk 
• Adam Brajter 
• Jarosław Ogrodowski (koordynator projektu) 



„Nasz Księży Młyn”  

dekalog założeń i wartości 

1. Konsultacje społeczne ponad wszystko! 
2. Wszelkie działania mają na celu zaspokojenie potrzeb łodzian oraz 

funkcjonujących na Księżym Młynie mieszkańców i przedsiębiorców. 
3. Systematyczne tworzenie i wdrażanie długofalowej strategii dla KM w kontekście 

funkcjonowania całego miasta. 
4. Odniesienie się do historii i dziedzictwa Księżego Młyna. 
5. Budowanie tożsamości dzielnicy i świadomości mieszkańców Księżego Młyna. 
6. Szeroka promocja Księżego Młyna. Zaplanowany i profesjonalny marketing 

terytorialny. 
7. Wykorzystanie potencjału turystycznego Księżego Młyna. 
8. Ulokowanie i monitoring na KM pierwszych funkcji (miejsc użyteczności 

publicznej) według kryteriów stworzonych przez grupę roboczą Księży Młyn 2016 
(zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków). 

9. Księży Młyn lepiej skomunikowany z resztą świata – czyli 3 x transport! 
10. Spójna identyfikacja wizualna na Księżym Młynie. 



„Nasz Księży Młyn” – użyte narzędzia 

• otwarte spotkania plenarne 
• otwarte konsultacje indywidualne 
• wywiady  
• mapa mentalna (działanie skierowane do dzieci) 
• warsztaty Future City Game 
• pikniki sąsiedzkie 
• festyn dla mieszkanek i mieszkańców miasta 
• działania i wystawy przygotowywane przez mieszkanki 

i mieszkańców miasta 
• wizyta studyjna w Rudzie Śląskiej dla przedstawicieli 

mieszkanek i mieszkańców 
• warsztaty inspirowane metodą Future Search Conference 

 





Zdjęcia: Alicja Dobruchowska i Adam Brajter 



„Nasz Księży Młyn” – efekty projektu 

• zbudowanie poczucia podmiotowości wśród 
mieszkanek i mieszkańców osiedla 

• nawiązanie stałego kontaktu pomiędzy władzami 
miasta a mieszkankami i mieszkańcami osiedla 

• utworzenie specjalnego zespołu powołanego 
zarządzeniem Prezydent Miasta mającego wypracować 
program rewitalizacji osiedla 

• zapewnienie reprezentacji w tym zespole dla 
przedstawicieli mieszkanek i mieszkańców osiedla 

• przekazanie do wykorzystania przez Zespół szeregu 
analiz, w tym analizy społeczno-gospodarczej, 
technicznej i transportowej 



Zespół ds. rewitalizacji Księżego Młyna 

• powołany zarządzeniem Prezydent Miasta Łodzi 
z dn. 22 lipca 2011 r. 

• w jego skład weszli przedstawiciele mieszkanek 
i mieszkańców, środowisk akademickich, 
środowisk artystycznych i kreatywnych, radnych 
miejskich i urzędników 

• jego zadaniem było opracowanie programu 
rewitalizacji Księżego Młyna 

• szczególny tryb wyboru przedstawicieli 
mieszkanek i mieszkańców osiedla 

• prototyp Komitetu Rewitalizacji 



Zespół ds. rewitalizacji Księżego Młyna 

• przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców Księżego 
Młyna zostali wybrani w głosowaniu powszechnym 

• prawo głosu miała każda pełnoletnia osoba, która 
przyszła na spotkanie wyborcze 

• spotkanie wyborcze odbyło się w godzinach 
popołudniowych w normalny dzień tygodnia 

• udział wzięło ok. 80 osób 
• uczestnicy zostali podzieleni wg ulic i każda z grup 

głosowała na swojego przedstawiciela 
• wybrano 3 osoby spośród 8 chętnych kandydatek 

i kandydatów 



 
 

Dziękuję za uwagę! 


