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I – MARZENIE O „NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE”

„Pot, trud i łzy”

Płot wokół placu budowy nie jest niczym szczególnym – chyba wszystkie budowy na
świecie są jakoś ogrodzone. Ten, który stanął wokół powstającego Dworca Fabrycznego, na
pozór niczym szczególnym się nie wyróżniał. Mimo to jednak mówił o współczesnej Łodzi
naprawdę wiele.

Jeszcze na początku nowego wieku w ramach „modernizacji” kolei do Warszawy
planowano malowanie wiat peronowych, a w najlepszym razie dobudowę dwóch skrzydeł,
a nawet urządzenie „galerii handlowej” na wzór warszawskiego Dworca Wileńskiego. Ale
kilka lat później udało się przekonać władze miasta, że subwencje Unii Europejskiej można
wykorzystać na rzeczywistą modernizację węzła kolejowego, a nie tylko na powierzchowne
„pacykarstwo” tego, co nigdy nie było na jego miarę skrojone. Dzięki bowiem kilku
wizjonerskim decydentom na szczeblu państwowym pojawiła się projekt „Igreka” – linii kolei
dużych prędkości, a na szczeblu wojewódzkim – konsolidacji sieci kolejowej regionu,
podkreślonej budową dworca głównego, czyli „zdobyczy cywilizacyjnej” nieznanej dotąd
w Łodzi. Powiązano to z wizją zagospodarowania pokolejowej i poprzemysłowej „pustki” na
zespół usługowy, nazwany szumnie „Nowym Centrum Łodzi” (NCŁ). Najwyraźniej stare
centrum jest za małe, albo się nie sprawdza – wznosi się więc nowe.

Wbrew przeszkodom, które piętrzono, budowa dworca ruszyła w 2011 r. i miała trwać
trzy lata. Na ten czas zaplanowano rozerwanie sieci tramwajowej, a ulica Kilińskiego, jedna
z ważniejszych w śródmieściu, przybrała postać „przedeptu” w poprzek trawników,
krawężników i krzaków. Miasto dla niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów – te ideały
odłożono na szczęśliwą przyszłość. Kiedyś mieszkańcy Łodzi mieli ponosić ofiary w imię
osiągnięcia błogostanu komunizmu, dzisiaj – dla świetlanych perspektyw miasta
w „zglobalizowanym świecie”. Jaki procent kosztów tej inwestycji stanowiłby objazd
tramwajowy, wygodny chodnik, a nawet tymczasowa jezdnia obchodzące wykop?

Nonszalancja narażania mieszkańców na niepotrzebne długotrwałe niedogodności
ujawniała się przy okazji niemal każdej większej inwestycji. W 2007 r., z powodów nigdy
publicznie nie wyjaśnionych, zamknięto dla gruntownej przebudowy ulicę Piotrkowską i aleję
Kościuszki, po czym przez pół roku nie zrobiono prawie nic (w tym czasie przygotowywano
dopiero dokumentację robót). Ożywienie na budowie obserwowano tylko na okoliczność
wizyty w mieście głowy państwa. Dworzec Fabryczny także zamknięto mniej więcej na rok
przed ukończeniem projektu. Co więcej: gdyby technologia budowy została należycie
dobrana, to – korzystając z faktu, że nowe perony powstają obok starych – można by
prawdopodobnie było zamknąć ruch pociągów dopiero w ostatniej chwili przed otwarciem
hali podziemnej. Przebudowa „Trasy W-Z” z kolei doprowadziła do rozerwania kolejnej linii
tramwajowej, tym razem tej głównej południkowej, o której wyżej. To też nie było konieczne,
na przykład gdyby najpierw wykonano strop tunelu na osi Piotrkowskiej i tamtędy
poprowadzono tymczasowe torowisko. Nie od rzeczy byłoby wspomnieć, że znane są też
technologie budowy tuneli pod tymczasowo założonym stropem, szeroko stosowane na
niektórych sieciach metra. W efekcie, szczególnie wobec rozerwania linii przy Dworcu
Fabrycznym, miastu zaaplikowano całkowitą dekompozycję systemu transportu publicznego.
Byłaby też ona odrobinę mniejsza, gdyby wcześniej nie skasowano trasy awaryjnej na
Czerwonej, czego jednak dokonano, jak wolno sądzić, w imię „oszczędności” i udrażniania
ulic dla samochodów. Można mieć nadzieję, że budowa kolejowego tunelu średnicowego nie
pociągnie za sobą podobnych błędów.
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I-1. Ulica Kilińskiego przez
ponad trzy lata budowy Dworca
Fabrycznego

fot. autora, 2013

Znając sposoby postępowania przy dużych inwestycjach miejskich, w których ambitne
projekty wykonuje się osiągając techniczną i organizacyjną finezję budowy, i to nie tylko
dzisiaj, ale niemal od początków „rewolucji technicznej”, nie da się przyjąć tych wszystkich
niedogodności za „zło konieczne” przy okazji modernizacji miasta. Nasuwa się natomiast
smutne podejrzenie, że wszystko to jest skutkiem źle przyjętych priorytetów, braku wiedzy
i pójścia „po linii najmniejszego oporu” w przekonaniu, że cel uświęca środki. Na zewnątrz
robi się wrażenie, że tajniki procesu podejmowania decyzji są zbyt wyrafinowane, by pojęli je
zwykli mieszkańcy, a ich oczekiwania nie mogą być zaspokojone. Być może zresztą
proceduralne ograniczenia, związane z terminami „absorpcji” unijnych funduszy
strukturalnych i trybem zatwierdzania projektów, tworzą warunki, gdzie racjonalne
postępowanie staje się niekiedy niemożliwe. Nikt jednak nie każe rezygnować
z „cywilizowanego” przejścia na przebudowywanej ulicy Kilińskiego, choćby nawet było to
kwestią tymczasową (czyli, jak się okazało, czteroletnią)... Zresztą, dezynwoltura, z którą
podejmuje się decyzje nie zawsze jest tymczasowa – jak dowodzi tego rozbiórka linii
tramwajowej na ulicy Czerwonej. Mści się ona zawsze na sprawności sieci tramwajowej,
podobnie jak będzie się mściła rezygnacja z tak prozaicznego, wydawałoby się, elementu, jak
tramwajowy skręt z Narutowicza w Kilińskiego. Gdyby powstał, to stopień dekompozycji
sieci można by nieco zmniejszyć na długo przed ukończeniem inwestycji, a w przyszłości
zapewnić awaryjną pętlę. To jest detal, ale pokazuje on, że (przynajmniej) w bieżących
decyzjach „ratio” nie ma nic wspólnego z poczuciem służby mieszkańcom...

Czy jednak przyszłość ta będzie rzeczywiście „świetlana” i czy to, co się buduje na
okołodworcowych hektarach ma sens?

Miasto Kultury

„Nowe Centrum Łodzi” stało się sztandarowym „dzieckiem” ekipy prezydenta Jerzego
Kropiwnickiego, przedstawianym jako coś w rodzaju dziejowego przełomu w łódzkich
aspiracjach do stania się jedną z europejskich metropolii. Jak podejrzewamy, miała to być też
odpowiedź władzy samorządowej na inną, gigantyczną inwestycję dokonaną w Łodzi –
adaptację dawnej Fabryki Poznańskiego, którą ukończono już w 2004 r. Tyle, że dokonaną
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przez prywatny kapitał, jako przedsięwzięcie komercyjne, ale z wyraźnie postawionym celem
wykreowania najatrakcyjniejszej przestrzeni i oferty handlowo-kulturalnej w zrujnowanym
mieście. Wykorzystano do tego większość zachowanych pofabrycznych budowli, z których
część – kompleks przy Ogrodowej – stanowiła od dawna „ikony Łodzi”. Poddano je
gruntownej modernizacji, przebudowie i konserwacji, tworząc przestrzeń publiczną o jakości
bezprecedensowej w mieście. Istotą mechanizmu zapewniającego rentowność jest ogromny
zespół sklepów, któremu towarzyszy równie wielki parking. Dla nowej „klasy średniej” żadna
lokalizacja nie dysponuje takimi atutami. Nie dosyć przecież, że można łatwo zaparkować, to
jeszcze znaleźć się w czystym i bezpiecznym otoczeniu, wobec którego odrapane kamienice
śródmieścia i ich ubodzy mieszkańcy pozostają w stosownej odległości. Ten prywatny, choć
publicznie dostępny, „nowy wspaniały świat” stał się z miejsca wielkim sukcesem, a nawet
zaskarbił miastu „pięć minut” dobrej prasy. Dobił też ostatecznie to, co pozostało jeszcze
z handlowej Piotrkowskiej, już dotąd z wielkim trudem konkurującej z innymi molochami
komercyjnymi, które powstawały wyjątkowo licznie w latach dziewięćdziesiątych na
peryferiach, a nawet – jak „Galeria Łódzka” – na obrzeżach starego centrum.

Tym razem więc miało być inaczej, bo „NCŁ”, przeciwwaga dla „Manufaktury”, miało
ją przebić skalą, klasą i treścią. Od 2004 r. możliwość korzystania z funduszy unijnych
prowokowała do takiej „ucieczki do przodu”. „Największa dziura w ziemi Europy”,
gigantyczny wykop, mający pochłonąć w pierwszej fazie również zabytkowy park, była
symbolem ambicji miasta. Skonfrontowana z rzeczywistością, dość szybko stała się jednak
wyrazem aspiracji raczej „księżycowych”.

Problem jednak był (i wciąż niestety jest) do rozwiązania. Z opuszczonymi terenami
stacji i towarzyszącej im poprzemysłowej pustki należało coś zrobić. Bazując na przekonaniu
o kulturze, która zdolna byłaby zapewnić przyszłość miastu, korzystając z tradycji
kulturowych, filmowych, a także jego zasobów sztuki XX wieku, zbudowano wizję dzielnicy
z centrum festiwalowym, „kombinatem sztuki” i wielkim placem pieszym, któremu miała
patronować łodzianka, artystka awangardy międzywojennej, Katarzyna Kobro. Inicjatywa
dwóch osób: ustosunkowanego organizatora kultury filmowej oraz przedsiębiorcy-architekta,
doprowadziła do powstania ogólnej wizji nowego fragmentu śródmieścia, którą dał jeden
z wielkich architektów końca XX w. – Rob Krier. Obszar miał zostać wypełniony małymi
kwartałami zabudowy, ze zręcznie umieszczonymi dominantami i osiami, a głównym
elementem przestrzeni miał stać się dość regularny plac – czyli forma urbanistyczna
przestrzeni społecznej, do której w Łodzi wszyscy tęsknią, a której na przestrzeni jej
nowszych dziejów nie udało się właściwie stworzyć.

Wielopiętrowy gmach, który pozwoliliśmy sobie określić „kombinatem sztuki”, a który
oficjalnie nazywano „Specjalną Strefą Sztuki” – jak wolno przypuszczać – miał być
początkowo m.in. ekspozycją zbiorów Muzeum Sztuki, których nie dało się wystawić w starej
siedzibie w śródmieściu (w międzyczasie pomieszczono je jednak w jednym z budynków
prywatnego kompleksu handlowo-rozrywkowego „Manufaktura”). Obiekt ten jednak stał się
przedmiotem konkursu architektonicznego, który wygrała koncepcja siedmiopiętrowego
poziomego cylindra niewielkiej firmy architektonicznej z Hesji. Ta budowla, w naszej ocenie
mało przystająca do kameralnej urbanistyki krierowskiej, o zaskakującej formie, przekonała
sędziów konkursowych – w ten sposób pierwszy wyłom w wizji luksemburskiego architekta
został dokonany. „Wielka rura” stała się wizytówką „Nowego Centrum”, hołubioną za
kadencji prezydenta Kropiwnickiego. Jednocześnie wspomniana wyżej para wizjonerów
skierowała do opracowania projekt na adaptację nieczynnej elektrowni, których głównym
użytkownikiem miał być amerykański reżyser filmowy David Lynch, wówczas
zafascynowany Łodzią. Nic z tego nie wyszło, a po serii rozstań i kłótni różnych dramatis
personae, projekt opracowano na nowo w Poznaniu. Jego ostateczna funkcja to muzeum
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techniki i planetarium. W tej formie rozpoczęto budowę – i jest to jeden z dwóch obiektów
pierwotnie zamierzonej dzielnicy, który zrealizowano. Co więcej, łaknąc powtórzenia „efektu
Bilbao”, zwrócono się bezpośrednio do światowych sław architektonicznych. Frank Gehry
stworzył ekspresyjne „Centrum Festiwalowe”, którego atrakcyjnie podświetloną makietę
opisywały wszystkie gazety i portale. Wreszcie David Libeskind naszkicował „Bramę
Miasta” – po której z głównego pomysłu Kriera pozostała tylko nazwa; umieszczono ją nawet
w innym miejscu. Ta zmiana orientacji „Bramy” ma wielkie znaczenie dla sensu dokładnej
lokalizacji nowego dworca.

 I-2. „Nowe Centrum Łodzi” – jeden
z wczesnych szkiców odręcznych z 2007 r.
 I-3. Model „NCŁ” – rozwinięcie pierwotnej

koncepcji
 I-4. „Brama Miasta” w pierwotnej wizji

rys. Rob Krier

Parada głośnych nazwisk zaiste wyjątkowa. Cztery sztandarowe obiekty umieszczone
w jednym miejscu, z czego trzy o całkowicie współczesnych, zaskakujących formach, a dwa
– dzieła najsłynniejszych architektów. „Pomnik” ambicji miasta, które marzy o wyrwaniu się
z zaścianka na wielkie oceany świata. Nie byliśmy wśród publiczności w łódzkiej Operze,
gdy Gehry odsłaniał podświetlaną makietę swojego obiektu. Wiedząc bowiem, że nawet
Hamburg, jedno z najbogatszych miast Europy, przy rewitalizacji portu pozwoliło sobie
raptem na jeden symbol stworzony przez architektoniczne sławy (Elbphilharmonie),
przeczuwaliśmy że to raczej widowisko niż twarda rzeczywistość. Co więcej: wiedzieliśmy
też, że agregacja symboli tej rangi oznacza właściwie ich marnotrawstwo dla miasta i jego
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podupadłej historycznej substancji. „Budynki publiczne są jak figury szachowe”1 – pomagają
one utrzymać dobrostan otaczających kwartałów, przeto należy nimi gospodarować zmyślnie,
biorąc pod uwagę interes całego miasta. Kumulowanie ich w jednym miejscu to przekreślenie
równowagi, dzięki której mogą odżyć zapuszczone dzielnice, które dzisiaj stanowią rodzaj
„szarej strefy”.

 I-5. Cylinder „Specjalnej Strefy Sztuki” (proj.
Möller Architekten + Ingenieure) jeszcze

w kontekście urbanistyki Roba Kriera, do której
próbowano dostosować także projekt nowego

Dworca Fabrycznego (druga wersja)
rys. Systra-AREP, 2009

 I-6. Widok od zachodu na „Centrum
Festiwalowe” Franka Gehry’ego (2009) –

całkowita zmiana paradygmatu stylistycznego
źr.: witryna Nasze Miasto

 I-7. „Brama Miasta” Daniela Libeskinda
(2013) widziana od zachodu – odwrócenie
głównego kierunku wejścia do „NCŁ”

rys.: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Z „Bramą Miasta” jest nawet większy „pasztet”. Jednym z istotnych elementów wizji
Kriera było powiązanie całego obszaru z osią poprzeczną Parku Moniuszki, która, zaczynając
się już dziś istniejącą zieloną esplanadą, miałaby kulminację w formie mniej lub bardziej
symetrycznego układu budowli, układających się w kształt eksedry, trochę jak na rzymskim
Palatynie, albo w angielskim „crescencie”. Stanowiłyby one rodzaj monumentalnego
przejścia pomiędzy istniejącym śródmieściem a „Nowym Centrum”. Dalej w kierunku
Piotrkowskiej połączenie przebiegałoby przez poddaną sanacji ulicą Narutowicza, której

1 „Polityka publiczna nie wprowadzi bezpośrednio do śródmieść całkowicie prywatnych firm, które służą
ludziom po pracy, a jednocześnie przyczyniają się do ożywienia dzielnicy. (...) Polityka publiczna może jednak
stymulować rozwój niebezpośrednio, używając jako katalizatora figur szachowych – własnych, jak też tych, na
które może wpływać”, Jane Jacobs, The Death of Life of Great American Cities, 1961, wyd. Penguin Books,
London, 1994, str. 179.
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nadano nawet efektowną, ale obligującą nazwę „Bulwaru”. Gdzieś w rejonie „Bramy” (nie
było dokładnie sprecyzowane, gdzie) znajdowałoby się wyjście (albo raczej wyjścia)
z Dworca Fabrycznego, który miał być mniej więcej tak samo duży i ważny, jak stary, tylko
że perony znalazłyby się pod ziemią. Zadziwiająco przypomina to słynny rysunek Le
Corbusiera, przedstawiający gigantyczny plac centralny milionowego miasta, pod którym
gdzieś znaleźć się miał „gare centrale”. Zupełnie inna epoka, inna ideologia, ale – jak widać –
kolej zawsze traci u architektów...

Rzeczywistość szybko dała o sobie znać. Umowa z projektantami „Specjalnej Strefy
Sztuki” została zerwana w atmosferze skandalu i procesów, a państwo odmówiło w tej
sytuacji finansowego wsparcia. Protagoniści „Centrum Festiwalowego” weszli w konflikt ze
sobą, a potem z miastem, co – jak się utrzymuje – przekreśliło szansę realizacji prestiżowego
projektu. Zadziwiające, jak łatwo wydano miliony na honoraria, i że miasto, prócz
krótkotrwałego hałasu, nie ma z tego nic. Zmarnowało się też mnóstwo pracy, entuzjazmu,
wiary i osobistego zaangażowania – wielu uczestników tego spektaklu działało przecież
w najlepszej wierze. Niełatwo będzie to odrobić... Ostatecznie założone wysokie
intensywności zabudowy całego terenu skorygowano w dół, a – chociaż (niektóre?) działki
jednak znalazły nabywców – tempo zabudowy w niczym nie przypomina berlińskiego
Potsdamer Platz sprzed kilkunastu lat. Raczej nic się bowiem radykalnie nie zmieniło na
korzyść w pozycji Łodzi w konkurencyjnym świecie, a jej nowo otwarte lotnisko notuje
nawet coroczny spadek przewozów i być może wkrótce się zamknie (przy pełnej aprobacie
władz!). Mimo wszystko „Europa” okazała się dalej niż oczekiwano. A nie miało tak być...

Aby dowiedzieć się czegoś bliżej o „Bramie Miasta”, latem 2015 r. postanowiliśmy
udać się do źródła. Podjęliśmy więc trud znalezienia centrum informacyjnego „NCŁ”,
sztandarowego przedsięwzięcia niemal nie schodzącego ze szpalt lokalnych gazet. Po
zasięgnięciu języka wiedzieliśmy już, że znajduje się ono na jednym z wysokich pięter
sąsiedniego biurowca, skądinąd dzieła powstałego w ramach pierwszej przebudowy
śródmieścia jeszcze w epoce gierkowskiej. Znamy różne „Infoboxy” budującego się nowego
Berlina, wydało się nam więc dziwne, że nie stworzono niczego specjalnego, szokującego
formą – ale cóż, Łódź to przecież nie stolica zjednoczonych Niemiec... Zasięgnięcie języka
okazało się najsłuszniejszą drogą, bo inaczej nigdy nie domyślilibyśmy się, że owo centrum
informacyjne, oferujące panoramiczny widok na plac budowy, ukrywa się pod bardzo starą
i szacowną nazwą centrali handlu zagranicznego doby realnego socjalizmu: „Textilimpex”.
Gdyby portierzy nie wskazali właściwego piętra, nigdy byśmy tam nie trafili. Widok, owszem,
był, podobnie jak uprzejmi pracownicy, którzy pokazali nam urbanistyczny plan miejscowy,
pełen fachowych oznaczeń z pewnością niezrozumiałych dla niewtajemniczonych. Pokazali
też perspektywę „Bramy Miasta”, pochodzącą, jak wolno przypuszczać, z pracowni architekta
Libeskinda. Przedstawiała ona wysoką, drapieżną budowlę, złożoną z dwóch asymetrycznych
części tworzących odwróconą literę „U”. Jak nam powiedziano, miała ona mieścić siedzibę
pewnego banku, na górze mieszkania, a na dole sklepy. Monumentalny budynek, cały ze
szklanymi ścianami (jak teraz w modzie), stał dość wyalienowany, czyli kontekst każdy mógł
sobie „domyślić” taki, jak mu się podoba. Zmartwiło nas nieco, że do tych obiecanych
sklepów wiodły w każdej części małe dwuskrzydłowe drzwi. Planów dokładniejszych niestety
nie było. Ogólnie monument godny kopca zwycięstwa w Stalingradzie, w którym właśnie
porzucono socrealistyczną formę na rzecz „dekadenckiego wyuzdania” nowej technologii.

Gdybyśmy odwiedzili to miejsce rok później, to zapewne po projekcie amerykańskim
nie byłoby już śladu. O „Bramie Miasta” bowiem już w 2016 r. można było przeczytać:
„osoby spodziewające się wielkiej architektury w projekcie Bramy Miasta mogą się czuć
zawiedzione. »Apetyty zostały mocno rozbudzone poprzednią koncepcją przygotowaną przez
Daniela Libeskinda (...). Problem w tym, że zbudowanie takiego biurowca byłoby niezmiernie
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kosztowne. Skanska [firma wykonawcza, cytat z wypowiedzi jej przedstawiciela] musi
obracać się w lokalnych realiach. Budżet, jaki może przeznaczyć na budowę, jest ściśle
uzależniony od tego, jakie stawki później uzyska od najemców«”. Towarzyszący artykułowi
rysunek pokazywał dwa, a może trzy poczciwe, prostopadłościenne biurowce, jakich wiele
wszędzie.2 Nawet ten w dobie naszej wizyty jedyny „pewny element” gwiazdorskiej
architektury okazał się kosztowną propagandową wydmuszką. W 2017 r. „Brama Miasta” jest
wciąż pustą działką, choć już w nowym, niekrierowskim miejscu.

Póki co na dole widać było w oddali wylane już stropy nad peronami nowego Dworca
Fabrycznego i kończone właśnie obiekty starej elektrowni – przyszłego muzeum techniki.
Oraz ów „przedept” wzdłuż płotu budowy, mający, wedle jej organizatorów, stanowić przez
kilka lat ulicę Kilińskiego – płotu otaczającego budowę nowego Dworca Fabrycznego.

Dworzec marzeń

Jego historia też jest osobliwa. W czasie, gdy powstawała koncepcja Kriera, zaczęło się
mówić o budowie połączenia kolejowego Warszawa-Łódź-Wrocław, w którym odżyła
koncepcja łódzkiego tunelu średnicowego.3 Na nim mógł się jeszcze znaleźć mały podziemny
Fabryczny, ukryty gdzieś pod krierowskim „NCŁ”. Zaraz potem jednak (rok 2007) pewne
nowocześnie myślące siły w ówczesnym rządzie zainicjowały koncepcję równoleżnikowej
linii kolei wysokich prędkości (KDP), łączącej nie tylko te trzy miasta, ale również Poznań,
i tworzącej w ten sposób równoleżnikowy „kręgosłup” pasażerskiej sieci kolejowej kraju.
Z racji kształtu linii nadano przydomek „Igrek”. Z dwóch głównych wariantów przejścia
przez Łódź wybrano – pod naciskiem władz samorządowych – wariant średnicowy,
z dworcem głównym integrującym większość ruchu kolejowego miasta. Patrząc
z perspektywy współczesnych realizacji KDP, zwłaszcza azjatyckich, gdzie nader często
dworce lokowane są na peryferiach, był to wybór plasujący się w zgodzie z najlepszą tradycją
kolei w Europie. Oczekiwano, że taka centralna lokalizacja przyczyni się do ożywienia
łódzkiego śródmieścia, czyli że ma być istotnym narzędziem rewitalizacji miasta.

W ten sposób do rangi dworca głównego urósł nagle mały Dworzec Fabryczny.
Z jednego, a może dwóch peronów wyspowych zmienił się w dworzec czteroperonowy (nie
bez walki z zachowawczym skrzydłem dominującym w administracji kolejowej). Zespoły
projektujące4 dostały zadanie: wpisać ten sporej wielkości obiekt w urbanistyczny układ
„NCŁ”, którego początkowo nie chciano radykalnie zmieniać. Było jasne zatem, że budynki
dworcowe należało odsunąć od ulicy Kilińskiego tak, by pomieściła się krierowska „Brama
Miasta”. W efekcie ucierpiała na tym integracja peronów z przebiegającą tą ulicą linią
tramwajową, bo droga dojścia nawet się zwiększyła. Można było naturalnie odgiąć tę trasę
przez teren „NCŁ” po to, by przystanki przybliżyć, ale możliwość tę odrzucono, zapewne
w przekonaniu, że tramwaj nie tylko – jak mawia jeden z moich znajomych – „zjada dzieci”,
ale nawet „zjada” ekonomiczną stabilność, zabierając pas terenu, zaś torowisko obróci teren
w „komunikacyjne inferno”. Wybrano więc wersję ambiwalentną, z rozbudowanym
przystankiem przy dworcu, którego wykorzystanie wymagałoby znacznego wydłużenia

2 bujal, Brama Miasta. Czy tak będzie wyglądał najważniejszy budynek Łodzi? w: Gazeta Wyborcza, 11 V 2016 r.
3 Koncepcja firmy Concordia.
4 Pierwszy projekt: Sener-Kolprojekt-BPK, 2008 r. - Studium wykonalności (...) modernizacji linii kolejowej
Warszawa – Łódź, Etap II, Lot B, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna. Drugi projekt: Systra-AREP-BBF,
2009 r. - Studium Wykonalności (...) zagospodarowania przestrzeni poniżej poziomu terenu rejonu dworca Łódź
Fabryczna, w obszarze wykopu (...). Mimo tej mylącej nazwy powstały wówczas dwie koncepcje
architektoniczne dworca. Trzeci projekt, wykonawczy: konsorcjum Torpol, 2013 r.; architekturę opracowało
biuro FBT z Warszawy.
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przebiegu trasy Kilińskiego pętlą wokół parku. Skreślenie w trakcie budowy opisanego wyżej
skrętu możliwość tę jednak zupełnie wyeliminowało (zapewne tym razem ktoś z decydentów
uznał, że ów skręt będzie „zjadać” narożny budynek zabytkowego hotelu). Ostatecznie, tuż
przed ukończeniem inwestycji okazało się, że na Kilińskiego Dworzec Fabryczny zniknął
nawet z nazwy przystanku, który odtąd będzie ogłaszany jako „mBank” – od nazwy firmy
budującej swoją siedzibę w sąsiedztwie, jakby w nagrodę, że pioniersko odważyła się ona
zainwestować w „NCŁ”. W ten sposób nierozwiązany kłopot z integracją nonszalancko
„zamieciono pod dywan”. Co więcej, po otwarciu ruchu szybko się okazało, że łódzka
inżynieria ruchu nie potrafi uporać się z sygnalizacją świetlną (którą nie wiadomo po co
zainstalowano w przesadnej ilości), więc liczba tramwajów zajeżdżających pod dworzec
stopniowo się zmniejszyła. Wychodzi na to, że nie da się w Łodzi nawet porządnie powiązać
dwóch linii tramwajowych z głównym dworcem kolejowym, a co dopiero zbudować
skomplikowanej przestrzennie i funkcjonalnie śródmiejskiej struktury.

I-8. Plan „NCŁ” z wrysowanym gmachem Dworca Fabrycznego – pierwsza propozycja architektów
współpracujących z firmą Systra

Systra – AREP, 2009

Czas pokazuje jednak, że wizja krierowska dawno już uległa metamorfozie, która
przypomina dziecięcą zabawę w „głuchy telefon”. Wprowadzenie w układ „wielkiej rury”
było pierwszym znaczącym odstępstwem od kameralnej skali. Z niej jednakże zrezygnowano.
Drugim odstępstwem, które się utrwaliło, stała się sama bryła nowego dworca, z jego
„mocnym” łukowym dachem, zastosowanym jako skądinąd pożądane doświetlenie nisko
położonych peronów. Trzecim wreszcie odstępstwem, stanowiącym „gwóźdź do trumny”, jest
zmiana lokalizacji „Bramy Miasta”, która teraz ma się znaleźć mniej więcej na wprost ulicy
Traugutta, czyli na najkrótszej osi łączącej dworzec ze starym centrum miasta. Oznacza to
rezygnację z akcentowanego powiązania „Nowego Centrum” z esplanadą parku. Można
powiedzieć: koncepcja równie dobra, jak ta pierwotna. Tylko że to, co było powodem
odsunięcia na wschód wejścia na dworzec, traci swą moc. Czy na tym polega projektowanie
urbanistyczne? Są miasta, w których istotne fragmenty realizowano przez dziesięciolecia,
a nawet przez stulecia, trzymając się istotnych elementów pierwotnej koncepcji, albo dodając
nowe wartości. Te miasta mają dziś najlepsze przestrzenie, ikony europejskiej urbanistyki.
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W Łodzi, w której podstawowe decyzje okazały się zależne od kaprysu prominentnych osób
i ich stosunków z gminą, wartości się grzebie w tempie zadziwiającym, bo zaledwie
kilkuletnim. Są to jednak pompae funebri dość kosztowne...

I-9. Dworzec
Fabryczny –

wejście zachodnie
(od centrum

miasta)

fot. autora, 2017

Dziś wiemy już, jak przedstawia się długo wyczekiwany Dworzec Fabryczny. Najlepiej
wypada od strony miasta, na które otwiera się długim pochyłym przedpolem, pokonującym
około 8 metrów różnicy poziomów (miejmy nadzieję, że ulewne deszcze nie spowodują
rwącej rzeki, która wleje się do hallu i na galerie, podtapiając perony). Pominąwszy
wydłużone dojście, układ funkcjonalny wygląda racjonalnie, o ile zachowana będzie zasada
pełnej obsługi kasowej zarówno od strony miasta, jak i wschodnich podjazdów. Dzienne
doświetlenie zagłębionych peronów daje monumentalną wysokość hali peronowej,
a jednocześnie nawiązuje do architektury klasycznych dworców kolei europejskich. Ta chęć
uzyskania dziennego doświetlenia, ważna dla jakości dworcowej architektury, była
największą sprzecznością z pierwotnie założoną urbanistyką. Nie chciano powielać
przebrzmiałych wzorców corbusierowskiej „maszyny dworcowej”, do których sprowadzono
nowojorską Penn Station w apogeum modernizmu. Jest szczególnie tragiczną konsekwencją
improwizowanego powstawania „NCŁ”, że pełnej treści kulturalnej civitas Kriera nie dało się
pogodzić z wizją nowoczesnej kolei – atrybutu wizji miasta XXI w., które przecież, po
doświadczeniach modernistycznej erozji i zamierania, ma na powrót taką civitas się stać.
Może jednak niewystarczająco się starano? Może jej paradygmat jest wciąż niewystarczająco
zrozumiany nie tylko przez przez twórców nawet najwybitniejszej architektury kolei, ale też
przez tych, którzy w Łodzi przyjęli ją kiedyś jako kierunkową wytyczną? A może po prostu
trudno to teraz ocenić, ponieważ cała skończona kolejowa inwestycja znalazła się pośrodku
przestrzennej pustki, która nie może znaleźć przewidywanej pierwotnie inwestycyjnej treści?

Dużo gorzej niż front przedstawiają się mianowicie boki budowli, a zwłaszcza strona
północna, wychodząca na użytkowane ulice. Tam obniżona bryła dachu zupełnie nie tworzy
pierzei, tworzy natomiast nijaką i nieaktywną formę, podkreśloną jeszcze całkowicie
betonową nawierzchnią, jakby nie można było ukryć jej mizerii za pomocą odpowiednio
pomyślanej zieleni. Co gorsza, z niezrozumiałych względów masyw hallu wschodniego
dworca, znacznie przestronniejszego od zachodniego, nieoczekiwanie wchodzi w oś ulicy
Targowej, stanowiąc przykre zakłócenie widoku na gmach Opery. Najwyraźniej
budowniczym coś się nie zmieściło... Od wschodu, przy podjeździe samochodowym i postoju
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taksówek, dach na tyle wyniesiono nad poziom terenu, że stanowi on bardziej symbol
zadaszenia niż faktyczną ochronę przed deszczem; kończy się on nawet w ogóle nie
przekrywając jezdni. Jak to jest możliwe w tak drogiej i prestiżowej inwestycji? Nie ma więc
ani dobrego powiązania z częścią tramwajów, ani z podjazdem samochodowym. Nie ma też
dobrego powiązania z przestrzenią miasta - miejmy nadzieję, że do czasu.

Im dalej na wschód, tym gorzej. Pierwotna wizja urbanistów francuskich, którzy
pracowali nad dworcem i jego otoczeniem pod koniec pierwszej dekady wieku, polegała na
powiązaniu hallu wschodniego z zielonym klinem sięgającym Parku 3 Maja, który obniżałby
się łagodnie w kierunku fasady dworcowej (widać to trochę na il. 1-8). Tymczasem
w rzeczywistości kierunek ten został przegrodzony masywem drogowego wiaduktu – i to nie
w jednym, ale w kilku poziomach, z których jeden jest w dodatku pochyłą rampą. Ta
kakofonia betonowych jezdni, lasu słupów, wzmocniona przez betonowe ślimaki i swawolnie
poprowadzone jezdnie, stanowi żałosny pomnik złego projektowania. To nieprawda, że
samochodowy modernizm już pogrzebano: w Łodzi on wciąż żyje – i pokazuje swe oblicze
zawsze wtedy, gdy pojawią się naprawdę wielkie pieniądze na inwestycje. Zakładana
pierwotnie krajobrazowa łączność kolei i parku sprowadza się do kuriozalnych zabiegów
w postaci małej architektury parkowej prześwitującej gdzieś za masywem rozpasanego
żelbetu.

 I-10. Hall wschodni Dworca Fabrycznego
 I-11. Bok dworca od ulicy Węglowej
i Składowej - czyli schody ruchome

w „mysiej dziurze”
 I-12. Podjazdy wschodnie

fot. autora, 2017

Punktem kulminacyjnym wnętrz dworcowych miał być zapewne hall wschodni. Stanowi
go wydłużone wnętrze pod kolebką z trzema parami lunet. Schowały się w nich szczyty
odtworzonych w nowym miejscu elewacji zburzonego budynku dworcowego, które
obustronnie flankują cały hall. Miano je nawet zbudować z wykorzystaniem oryginalnych
detali, ale – jak nam donoszą – wykonawca nie zdołał dojść do porozumienia z ich
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depozytariuszem (!). Misternie odtworzone profile szczytów, obramienia okien, gzymsy
i balkoniki stanowiłyby może miłe nawiązanie do tradycji (mimo że dopiero międzywojennej,
bo wówczas stary dworzec uzyskał ostateczną formę), gdyby nie fakt, że trudno je dostrzec
w pogodny słoneczny dzień. A to za sprawą cętkowanych cieni rzucanych przez osobliwie
zaprojektowane na kolebce ciemne pola, które frywolny projektant rozsypał na powierzchni
całego dachu bez żadnego widocznego porządku. Nie koniec na tym: frywolność tę
skonfrontował on natychmiast z konstrukcją kolebki, której nie poskąpiono sieci ciężkich,
krzyżujących się dźwigarów. W efekcie neomanierystyczne elewacje wskrzeszonego dworca
wydają się uginać pod ciężarem konstrukcji dachu, pod którym optycznie ledwo się mieszczą.
Nawet w pogodne dni ma się wrażenie, że nad miastem zaległa ciężka chmura gradowa, więc
kryj się, gdzie popadnie. Idziemy też o zakład, że wielki dach nie ma ani kawałka
powierzchni ogniw fotowoltaicznych, które mogłyby poprawić bilans energetyczny budynku.

Przypominamy sobie, jak wielkie protesty części opinii publicznej wzbudziło
wyburzenie starego dworca. Chociaż nie było to dzieło wybitne, to jednak stanowiło część
miasta, z którą utożsamiało się wielu mieszkańców. I przypominamy sobie też, jak w pewnym
momencie uspokajająco ogłoszono, że znalazło się na nowym dworcu miejsce na te
historyczne elewacje. Czyżby kosztem krytego podjazdu dla taksówek i samochodów,
i kosztem wpakowania się w widokową oś Targowej? Dziś widzimy te pseudohistoryczne
ściany od środka nawet mniej niż od zewnątrz! To chyba pierwszy przypadek, że scenografię
ogląda się również, a może przede wszystkim od tyłu, ponieważ – póki co – boki dworca
przeznaczone pod biurowce pozostają niezabudowane... Triumf nowatorskiej architektury,
czy dowód na to, że poddała się ona siłom polityki?

Niezborność wpasowania „kolejowego Lewiatana” w otoczenie tak podsumował jeden
z moich znajomych: „To jest zamaskowany krążownik Imperium, dla niepoznaki wbudowany
w tkankę miasta. Kiedy rebelianci powstaną – Imperium kontratakuje”. A może krążownik
nigdy nie zaatakuje, tylko zmarnieje pod ziemią i pochłonie go rdza? To też możliwe,
a dlaczego – wyjaśnimy w części o perypetiach łódzkiego węzła kolejowego.

Point de rêveries?

Wiadomo więc, że żaden z projektów „gwiazd” współczesnej architektury w „Nowym
Centrum” nie powstanie. Oznacza to, że magnes wielkiego nazwiska jako generator ruchu
turystycznego jakiegokolwiek typu działać nie będzie. Wynikającego z tego prestiżu też nie
będzie – a to przecież jest istotą zatrudniania głośnych architektów; to inspirowana
przypadkiem Bilbao inwestycja w stworzenie dobrej marki miasta. Wiadomo co prawda, że
w przyjętym w 2015 r. planie miejscowym strefa, na której powstał kiedyś projekt Kriera,
wciąż widziana jest jako mieszanka funkcji kulturalnych, artystycznych, mieszkaniowych
i handlowych. Jednak już wtedy jedynymi inwestycjami, które konkretnie się rysowały, były
biurowce.5 Dwa lata później tylko niektóre z nich kończą się budować, a o kulturze (prócz
znajdującego się na jej dalekim obrzeżu planetarium) – nie słychać. Jak napisał ktoś
w internetowej dyskusji, „miała być kultura, sztuka i architektura z najwyższej półki, a nie
ciasnota horyzontów w postaci bylejakości użytkowej i estetycznej”. Czyżby więc
rzeczywiście szykowały się tylko biurowce wokół dworca?

Nie jest to do końca jasne. Zaleczywszy rany po pierwszej przegranej batalii o trwałe
zaistnienie w świecie, Łódź próbuje walczyć ponownie składając ofertę organizacji właśnie
na terenie „NCŁ” Wystawy Światowej w 2022 r. Na ile jednak to, co powstałoby na cele
wystawiennicze, mogłoby służyć jako trwały element zagospodarowania? A może jedyną

5 URL: urbnews.pl/lodz-postepy-na-terenie-nowego-centrum/ [materiał z 19 II 2015, dostęp IV 2017].
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wartością byłaby reklama miasta i mobilizacja do pracy na rzecz rewitalizacji, która ma być
głównym tematem wystawy? Wiele, jeśli nie znakomita większość dotychczasowych EXPO,
kończy się jednak sprzątaniem ekscentrycznych pawilonów, budowanych zwykle „bardziej
tymczasowo” niż te, które wyjątkowo zachowały się na dłużej. Nawet jeśli pomieszczenia dla
ekspozycji zapewni miasto, to w jakim stopniu będą one mogły być następnie zaadaptowane
do innych celów niż wystawiennictwo? Najpierw jest wiele hałasu, potem tłumy
odwiedzających, a w końcu wstydliwa cisza nad miejską pustką i mozolne liczenie rachunku
strat lub zysków. Na ile łódzka inwestycja będzie inaczej pomyślana, póki co (wiosną 2017 r.)
nie wiadomo, przynajmniej publicznie. Znane są tylko sprzeczne ze sobą widoki
perspektywiczne, pochodzące mniej więcej sprzed roku, zaś najważniejsze potencjalne źródło
informacji – witryna magistracka, nie wychodzi poza oklepane banały.6 Przypadek ukrytego
na wysokim piętrze infocentrum staje się regułą, a opisany na wstępie płot jest marną
rekomendacją zdolności organizacyjnych miejskiej i państwowej machiny...

Mimo wszystko więc zaryzykujemy Andersenowski cytat, który na pewno w pełni
odnosi się do niedawnej przeszłości – i oby nie sprawdził się także za lat kilka:

(...) Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie.
- Patrzcie, przecież on jest nagi! – zawołało jakieś małe dziecko.
- Boże, słuchajcie głosu niewiniątka – powiedział wtedy jego ojciec
i w tłumie jeden zaczął szeptem powtarzać drugiemu to, co dziecko
powiedziało.

- On jest nagi, małe dziecko powiedziało, że jest nagi:
- On jest nagi! – zawołał w końcu cały lud.

Cesarz zmieszał się, bo wydawało mu się, że jego poddani mają słuszność,
ale pomyślał sobie: „Muszę wytrzymać do końca procesji”. I wyprostował
się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren, którego wcale nie
było.7

6 URL: expo2022.uml.lodz.pl [IV 2017].
7 Hans Christian Andersen, Nowe szaty cesarza, 1837.


