
IV – TRASA W-Z, CZYLI „ŁÓDŹ STAWIA NA TRAMWAJ”

Arteria zamiast miasta

Przebicie w latach siedemdziesiątych ośmiopasmowej arterii przez południowy skraj
centrum stanowiło jedną z kluczowych inwestycji ówczesnej „modernizacji śródmieścia”.
Pierwotnie miała to być zagłębiona w wykopie droga ekspresowa, ale po obcięciu budżetu na
modernizację Łodzi, wykonano ją w centrum jako jednopoziomową.

 IV-1. Trasa WZ widziana na projekcie
Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, czyli jak
miało być. Korytarz ulicy Piotrkowskiej rozcięty
wykopem trasy
źr.: Aleksander Zwierko, Pierwszy etap budowy centrum
Łodzi, w: Architektura,Warszawa, nr 5-6, 1973

 IV-2. Trasa WZ przy skrzyżowaniu z ulicą
Piotrkowską przed ostatnią przebudową. Widoczne
„zderzenie” usługowego molocha z kamienicą
czynszową, wykonane w zgodzie z projektem
urbanistycznym z lat siedem-dziesiątych. Drugi
wieżowiec od prawej – Urząd Marszałkowski
fot. autora, 2003

Był to raczej gwałt na mieście, zwłaszcza uwzględniwszy jakość tego, co powstało.
Uczyniono go w imię nowoczesności, wyzierającej z bałamutnych wizji przebudowy
śródmieścia, w których wszystko, co było do tej pory, miało ustąpić wieżowcom,
megastrukturom nie-wiadomo-czego i szerokim arteriom flankowanym pasami parkingów.1
W ten sposób zginęło kilka znakomitych kamienic na ulicy Głównej (część z nich wyburzono

1 Konkurs TUP na przebudowę śródmieścia Łodzi, 1965 r. Uważano wówczas, że nowe centrum raczej nie
powinno służyć zamieszkiwaniu, więc te „megastruktury” to raczej budynki użyteczności publicznej (Czerwony
kwadrat, w: Głos Robotniczy, 23 IV 1965 - kwerenda dzięki uprzejmości p. Tomasza Krystkowskiego).
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już znacznie wcześniej), ale też Wodny Rynek – jeden z nielicznych historycznych łódzkich
placów o niebagatelnych tradycjach historycznych i ze swoistym genius loci. Zapowiedzią
„nowego wspaniałego świata” stała się grupa wieżowców z domami towarowymi i tylnym
pasażem na piętrze (zawsze nieco martwym i wietrznym), wzniesiona na długości jednego
kwartału z wielką pogardą dla pozostawionych przy Piotrkowskiej resztek śródmiejskiej
zabudowy. Co ciekawe, styk betonowego molocha z oficynami, a może raczej zderzenie
barbarzyństwa modernizmu z pozostałościami dawnej kultury łódzkich nuworyszów, były tak
właśnie zaprogramowane przez ówczesnych projektantów.2 Nikt nie chciał zadać sobie trudu,
by się jakoś dopasować. W ten sposób architektoniczna arogancja stała się pełnoprawną
formą kształtowania miasta. Aplikuje się ją także w całkiem ostatnich czasach, czego
dowodzi narożnik Radwańskiej i alei Kościuszki (III-6). Na szczęście masowa zabudowa
podobnymi megastrukturami nigdy nie nastąpiła. Ogromne wyrwy odsłoniętych wnętrz
kwartałów, w których pozostawiono zdziczałe resztki ogrodów i pojedyncze rudery, ziały
odtąd wielkimi pustkami, stając się codziennym widokiem przynajmniej dla jednego
pokolenia łodzian. Wszyscy się właściwie do nich przyzwyczaili, podobnie jak do tego, że
Piotrkowską albo wieloma innymi przecznicami nie sposób już przejść inaczej jak
nadkładając drogi albo schodząc do brudnych tuneli dla pieszych. Po odzyskaniu
niepodległości tunele bardziej centralnie położone zmieniły się w improwizowane jarmarki,
zaś nieliczne projektowane w podziemiach trafiki stopniowo się zamknęły, dotknięte jakąś
paradoksalną logiką podobno nieomylnego rynku.

Dopiero na przestrzeni ostatniego 15-lecia część z tych pustek wypełniła się zabudową,
która jednak nie stworzyła spójnego obrazu miasta, a jedynie w inny sposób dopełniła
wrażenia chaosu i mizerii. Biurowiec „Philipsa”, który zabudowę tę rozpoczął w pierwszych
latach wieku, otoczony otwartymi parkingami za płotem, ani nie wywołał boomu biurowego
„city”, ani nie zdefiniował narożnika z poprzeczną ulicą Sienkiewicza – co można chyba
przypisać wciąż żywej polityce przestrzennej magistratu, w której śródmieście potraktowano
jak pas przy arterii na dalekich przedmieściach.

Masowa motoryzacja czasów III RP wydawała się ostatecznym argumentem za tym, że
jest to arteria niezbędna dla funkcjonowania miasta. Jednak z czasem trasa się zakorkowała.
Na centralnym odcinku przestrzeń wśród chaotycznej zabudowy i wciąż istniejących pustek
wypełniła się kilkoma pasami pojazdów oczekujących na kolejnych światłach. Na szczęście
były jeszcze dość szerokie i niepielęgnowane trawniki wzdłuż coraz bardziej zapadających się
torów tramwajowych. Można je było przynajmniej obsadzić drzewami, aby „samochodowy
ściek” przynajmniej ukryć w zieleni, ale nic w tej sprawie nie zrobiono przez z górą 30 lat.
Dlaczego drzewa miałyby wchodzić w „królestwo samochodu”, skoro wszędzie w Polsce od
lat się je wycina, i to wcale niekoniecznie za sprawą osławionego ministra środowiska?

Marnotrawstwo szans na powrót miasta

Kiedy w zasięgu ręki pojawiły się fundusze europejskie, miasto postanowiło użyć ich
dla – jak to określono – „modernizacji linii tramwajowej WZ”. Już na początku zamiar
znacznie wykraczał poza remont i usprawnienia czysto techniczne, ale miał odnieść się do
katastrofy urbanistycznej, którą przyniosła miastu Trasa WZ. Władze architektoniczne

2 Zdjęcie makiety: Nowoczesne centrum Łodzi, w: Głos Robotniczy, 19 X 1965, rysunek: Sródmiejskie centrum
Łodzi, w: Głos Robotniczy, 24 XII 1965 (kwerenda dzięki uprzejmości p. Tomasza Krystkowskiego). Później
kamienica znika z planów, ale jednak jej nie zburzono zapewne ze względu na obszarowy wpis Piotrkowskiej do
rejestru zabytków z 1971 r.
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forsowały początkowo zadanie przywrócenia Wodnego Rynku (obecnie oficjalnie placu
Zwycięstwa) jako wnętrza placowego, dla czego niezbędnym środkiem miało być ukrycie
arterii w kilkusetmetrowym tunelu. Można wątpić, czy nawet po jego powstaniu, cel
urbanistyczny udałoby się zrealizować, zważywszy na kontekst przestrzenny i społeczny
miejsca oraz słabość gospodarczą miasta. Nawet dobrze przygotowane tereny budowlane nie
dają bowiem w śródmieściu Łodzi gwarancji powstania jakiejkolwiek zabudowy godnej tego
miana, a tam nie uzyskałoby się nawet tego. Jednakże, problem urbanistyczny odtworzenia
„miejsca”, którym Wodny Rynek był w strukturze miasta pozostaje wciąż wyzwaniem,
a w tym celu być może eliminacja trasy kołowej nie jest niezbędna, choćby dlatego, że jej
dalsze „udrażnianie” spowoduje przeniesienie problemów przepustowości w inne rejony
śródmieścia. Załączamy tutaj jedną z możliwości rozwiązania problemu, zakładającą - tak jak
myślano już w latach siedemdziesiątych - wzniesienie architektonicznej dominanty, choć
w całkiem innej formie.3

IV-3. Propozycja ukształtowania
przestrzeni Wodnego Rynku -

aksonometria. Nową dominantą na placu
miała być tutaj nowa siedziba władz

województwa wzniesiona poprzecznie do
Trasy WZ, z wieżą widokową

umożliwiającą oglądanie panoramy
śródmieścia i Księżego Młyna

rys. autora, 2009

IV-4. Propozycja ukształtowania przestrzeni
Wodnego Rynku - plan. Skalę ludzką miał nadać

placowi budynek mieszczący m.in. sejmik
wojewódzki. „Famuły” scheiblerowskie

proponowano adaptować częściowo na cele
biurowe. Wzdłuż gmachu województwa

proponowano trasę nowej linii tramwajowej,
możliwą do poprowadzenia na wiadukcie

rys. autora, 2009

3 Anna Wojnarowska, Jacek Wesołowski, Program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi, Księży Młyn,
Wodny Rynek, Ogrodowa; dla UMŁ, 2009
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Mając więc możliwość sfinansowania tak dużej inwestycji jak tunel drogowy,
szczęśliwie skorzystano z innej możliwości: większość ruchu na WZ może przecież zniknąć
z samego centrum. Tym bardziej że parę lat wcześniej, przy okazji pierwszej unijnej
inwestycji – „Łódzkiego Tramwaju Regionalnego” – pojawiła się społeczna koncepcja
stworzenia wygodnego węzła przesiadkowego między dwiema głównymi liniami
tramwajowymi, wówczas zignorowana.4 Ponieważ wymagała ona wprowadzenia osobnych
faz dla skręcających tramwajów (na czym ucierpiałaby „święta” przepustowość), a poza tym
zmiany geometrii jezdni, więc w oczach łódzkiego ZDiTu była nie do realizacji w starym
układzie. Ale zastosowana w nowym, dała dobre uzasadnienie dla budowy tunelu drogowego,
który przecież skądinąd trudno byłoby nazwać „modernizacją linii tramwajowej”. Na budowę
arterii drogowych w mieście UE wprost pieniędzy nie daje. Trzeba się maskować.

Kolejne wypadki układają się jednak w ciąg zmarnowanych szans.
Można oto było marzyć, że wreszcie po niemal czterdziestu latach od czasu, gdy miasto

rozpadło się na połowy, powstanie coś, co trwale zwiąże obie części rodzajem
urbanistycznego węzła, przestrzeni przyjaznej pieszym, która z czasem mogłaby się stać
charakterystycznym placem. Przystanek przesiadkowy z powodzeniem może być jego częścią,
zapewniającą obecność ludzi, a zastosowana architektura może nie tylko zapewniać
przesiadkę pod dachem, jak i podstawowy program – kawiarenkę „w biegu”, trafikę,
przyjazne miejsce krótkiego oczekiwania, ale też stanowić dominantę wypełniającą przestrzeń
i zamykającą perspektywę przeskalowanej arterii.

Żeby to jednak zrobić, należało skorzystać z możliwości innego ukształtowania układu
jezdni na powierzchni, wynikającej z faktu, że nie przenoszą one głównego ruchu
międzydzielnicowego. Nie było alternatywy dla układu czterech równoległych peronów,
dopóki nie było tunelu. Jednak to właśnie taki układ narzuciła dyrekcja dróg jako warunek
wstępny w konkursie architektonicznym ogłoszonym na zadaszenie przystanku. W ten sposób
bardzo technologiczne rozwiązanie zajęło znaczną część placu, nie pozostawiając „oddechu”
na cokolwiek innego. Wykluczono też możliwość wyjścia dachu poza krawężniki, co
ograniczyło możliwość integracji formą architektoniczną obu części Piotrkowskiej. Co więcej
zawężenie problematyki konkursu do samej formy dachu wykluczyło możliwość planowego
stworzenia dobrej jakości wnętrza miejskiego, pozostawiając jego formę w rękach przypadku
i technokratów. Po raz kolejny okazało się, że Łódź projektują inżynierowie od
krawężników...

Ich „profesjonalną finezję” można ocenić po rampach, a zwłaszcza jednej, położonej na
wlocie zachodnim do tunelu. Gdybyśmy chcieli uzyskać przeprowadzenie tunelem
maksimum ruchu przechodzącego tranzytem przez centrum, to należałoby za ostatnim
możliwym węzłem urządzić rampę prowadzącą w dół. Tymczasem urządzono rampę w górę,
a połączenia w dół nie ma w ogóle (IV-11). W ten sposób ci wszyscy, którzy na węźle
Żeromskiego skręcają w Trasę WZ z południa lub z północy – muszą jechać górą przez plac
przy przystanku przesiadkowym. Dotyczy to również całego ruchu wychodzącego z ulicy
Łąkowej, która wraz z Trasą WZ powinna stanowić rodzaj wewnętrznej obwodnicy
śródmieścia. To już dzisiaj powoduje zakorkowanie jezdni w tej przestrzeni, która mogłaby
być miejskim placem. Dlaczego tak zrobiono – nie wiadomo. Jeden z naszych znajomych
przypuszcza, że po to, by urzędnicy magistraccy mogli łatwiej dojechać samochodem do
pracy. I pewnie ma rację.

4 Pomysł wywodził się z kręgów Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Przyjaznego Transportu. Był później oficjalnie
zgłaszany na forum społecznej rady konsultacyjnej przy ZDiT.
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Inną straconą szansą jest sama forma dachu peronowego. Jednym z podstawowych
wymogów wobec tej budowli jest nie tyle nawiązanie do historycznej architektury
Piotrkowskiej, jak zdawały się sugerować konkursowe wymagania (w bezpośrednim
otoczeniu prawie nie ma architektury historyzmu ani secesji), ile forma otwierająca się na
otoczenie. Nie byłoby nic gorszego nad prostopadłościan, zamknięty po bokach mniej lub
bardziej pełnymi ścianami. Rozbiłby on bowiem całą przestrzeń, zamiast ją integrować. To
powinna być raczej rzeźba, niż hala. Trzeba przyznać, że jury konkursowe nie miało
specjalnie wielkiego wyboru. Szkoda tylko, że nagrodzony projekt, z daleka obiecujący klasę
znanego dachu S. Calatravy z lizbońskiego dworca, miast finezyjnego detalu nawiązującego
do formy drzewa, w realizacji okazał się zbiorowiskiem rur i śrub, przesłaniającym kolorowy
przeźroczysty dach i utrudniającym wsiadanie (wiązki czterech rur, z których składają się
podpory, ustawiono zaledwie metr od krawędzi peronów; IV-7). Niewykluczone, że gdyby
zastosowano prostszą konstrukcję, można by wprowadzić szlachetniejsze detale za podobną
cenę. Lepiej nawet eksponowałaby się kolorowa kompozycja szklanego dachu. Nie koniec na
tym: aby uszczelnić wnętrze przed bocznym wiatrem ściany boczne w górnej połowie
opakowano w przeźroczystą folię (!), tworząc żałosny kontrast między wygórowaną ambicją
a umiejętnościami. Nie wiadomo, czy ironicznie, pobłażliwie, czy też może z zachwytu
nadano tej budowli miano „stajni jednorożców” – może lepiej nie dociekać już podtekstów tej
oryginalnej metafory.

IV-5. Trasa WZ po
modernizacji. „Nibyplac”
przed DH „Central”, ze
„stajnią jednorożców”
widoczną po prawej.
Doprawdy, trudno
dopatrzeć się tu kontekstu
secesji lub eklektyzmu
 IV-6. Bezpieczeństwo
pasażerów: linowe barierki
przykrawężnikowe przy
„stajni jednorożców” rodem
z wyposażenia autostrad.
Dziwimy się, że uzgodnił
to rzeczoznawca ds. BHP
IV-7. Komfort pasażerów:
ze względu na blisko
ustawione podpory,
wysiadanie pod dachem
„stajni jednorożców”
niekoniecznie jest wygodne
dla pasażerów
niepełnosprawnych
fot. autora, 2017, 2017, 2016

I pomyśleć, że gdzieś w Sewilli zbudowano nie tak dawno słynne „parasole”, które
stanowią architektoniczny wzorzec dla unikatowej formy ożywiającej plac (IV-8). Gdzieś
w Wiedniu powstał dach na membranie swobodnie unoszący się nad przystankami
i przekraczający ulice, stanowiący przy okazji przedpole dla miejskiej biblioteki (IV-9).
Gdzieś w Sztrasburgu wprowadzono nad przystankiem szklany pierścień, który nadał
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anonimowemu placowi niepowtarzalny charakter. Trudno uwierzyć, że sztuka architektury
nie jest w stanie stworzyć czegoś, co jeśli nie będzie nowatorskie, to przynajmniej
bezpretensjonalnie praktyczne, i co może być zarówno dachem, jak i miejskim monumentem...
Jeśli do tego dodać balustrady rodem z wiejskiej autostrady, o które łatwo się przewrócić (to
chyba inny łódzki „wynalazek”, IV-6) i perony bez należytej informacji, na których łatwo
stracić orientację – to obraz będzie tym smutniejszy. Mamy więc ten przystanek
przesiadkowy, mamy nad nim dach słusznych rozmiarów widoczny z daleka, ale wciąż nie
mamy zintegrowanej miejskiej przestrzeni, a szczegóły rozwiązań rodzą trudne pytania
o pryncypia i pragmatykę powstawania architektury publicznego użytku, istniejące w mieście.
To jest rzeczywiście ta „Nowa Europa”...

IV-8. Sewilla – „parasole” widokowe nad Plaza de la
Encarnación. Konstrukcja przechodzi nad jezdnią,

a górą można chodzić
źr. Google Earth, 2015

IV-9. Wiedeń – dach z tkaniny technicznej nad Urban
Loritz-Platz, po prawej „zigurat” biblioteki.

Tu również przekryto jezdnię poprzecznej ulicy
źr. Google Earth, 2017

Beton, beton, beton

Po bokach dzieje się dużo gorzej. Czytelnik musi się w tym miejscu zapoznać
z kolejnym wynalazkiem łódzkich projektantów (i ich mocodawców) – „tunelem otwartym”.
Do tej pory znane były tunele różnych postaci, jak też trasy prowadzone w wykopach ujętych
skarpami lub murami oporowymi, a nawet jednym i drugim. W Łodzi, aby utrzymać się
w gabarytach zewnętrznych krawężników trasy, obie jezdnie częściowo przekryto
wspornikami, na których znalazło się torowisko tramwajowe. Na dojazdach do pełnego tunelu
mamy więc jezdnie przekryte do połowy szerokości, flankowane rampami wyjazdowymi
i otoczone wysokimi żelbetowymi barierami. Udało się w ten sposób uchronić rozciągające
się po bokach trasy parkingi.

Kiedy w 2011 r. propozycję „tunelu otwartego” przedstawiono publicznie, rozpętała się
burza. Protesty rozlegały się zwłaszcza ze strony architektów i urbanistów. Dość szybko
jednak umilkły, skoro – jak argumentowano – tunel dłuższy niż 200 m oznaczałby, zdaniem
urzędników, większe koszty związane z budową systemu wentylacji, ewakuacji itp. Załóżmy,
w co można wątpić, że byłoby to nawet 50 mln złotych. Stanowiłoby to około 1/15 kosztów
„modernizacji tramwaju WZ”.5 Czy za taką cenę warto było przekrywać ten wykop?

5 W koszty całkowite inwestycji obliczono je na 750 mln złotych, jednakże nie jest dzisiaj jasne, bez dostępu do
dokumentów, ile pieniędzy zaoszczędzono decydując się na niepełne przekrycie. Nasz znajomy architekt,
mający wielką praktykę zawodową, uważa, że prawie nic. Wiadukt dwuwspornikowy pod tramwaj (w miejsce
prostych stropów) oznacza trudniejsze fundamentowanie i więcej zbrojenia. Koszty zaś wentylatorów i pary
klatek schodowych są banalne.



Trasa W-Z, czyli „Łódź stawia na tramwaj”

87

IV-10. Trasa WZ po
modernizacji z lat
2012-15, oryginalny
łódzki wynalazek -
„tunel otwarty”
między Piotrkowską
i Sienkiewicza.
Materializacja
marzeń
o nowoczesnym
mieście - tyle że z lat
sześćdziesiątych
fot. autora, 2016

IV-11. Trasa WZ po
modernizacji - rampa
wprowadzająca ruch
do centrum od
zachodu, „tunel
otwarty” zaczyna się
w głębi zdjęcia
fot. autora, 2016

IV-12. Trasa WZ po
modernizacji:
betonowa pustynia
na powierzchni,
chociaż tutaj
z przejściem dla
pieszych, które
zastąpiło tunel
funkcjonujący od
otwarcia arterii
w 1978 r.
fot. autora, 2016
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Otóż, jak wolno sądzić, warto było. Skoro już miasto zdecydowało się na tak znaczący
krok, jakim było przełożenie arterii drogowej pod poziom terenu, ze wszystkimi
utrudnieniami na czas budowy i z wykorzystaniem dziejowej szansy, jaką stanowi wsparcie
UE, to należało dążyć do stworzenia czegoś znacznie wykraczającego poza potrzeby
transportowe, bo otwierającego pole do korzystnej przemiany całego pasa zniszczonego
kiedyś budową nieszczęsnej trasy. Bariera przestrzenna pozostała – mimo wyprowadzenia
pieszych z tuneli na powierzchnię i przełożenia szybkiej trasy do wykopu: przez 250 metrów
nie da się przejść na drugą stronę trasy (a w innym miejscu nawet ok. 450 m). Atrybuty trasy
szybkiego ruchu nie tylko nie znikły, ale wręcz pojawiły się w stopniu nie widzianym tu
poprzednio, choć sam szybki ruch częściowo stał się niewidoczny. Przystanki i trasa
tramwajowa zginęły pod naporem betonu, który powoduje, że obie strony arterii na długości
kilkuset metrów jeszcze się od siebie oddaliły w psychice przechodnia.

IV-13. Boston - park liniowy Rose Kennedy Greenway urządzony nad tunelem
miejskiej drogi ekspresowej, którym zastąpiono betonową estakadę. Jak widać, można
pogodzić zieleń z ruchem samochodowym, nawet większym niż ten nad „tunelem”

łódzkiej Trasy WZ

fot. NewtonCourt, 2016, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

A mogło być zupełnie inaczej. Plac-węzeł przesiadkowy i stara ulica Piotrkowska mogły
z handlowym molochem „Galerii Łódzkiej” połączyć się zieloną promenadą urządzoną na
stropie tunelu, którą z boku przemykałyby tramwaje po trawiastym torowisku, flankowane
wąskimi jezdniami. Piesi mogliby swobodnie przejść na drugą stronę, pomagając ożywić na
wpół wymarły kwartał modernistycznej superstruktury po drodze do „Galerii”, Piotrkowskiej
albo nawet dawnej Fabryki Ramischa – najnowszego „odkrycia” pionierskiej rewitalizacji.
Nawet rampy prowadzące do tunelu nie musiałyby temu przeszkadzać: mamy całkiem dobry
przykład takiej metamorfozy w Bostonie, gdzie wielki wiadukt miejskiej autostrady
zamieniono na klasyczny bulwar z szerokim pasem zieleni (IV-13). Byłoby to zarzewie
stworzenia przestrzeni publicznej z prawdziwego zdarzenia, mającej zakończenia i punkty
węzłowe, a wymagającej jedynie lepszej obudowy, która być może przyszłaby z czasem.
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Gdyby tunel był tunelem z prawdziwego zdarzenia, okaleczony narożnik przy alei Kościuszki
mógłby uzyskać należytą formę. Teraz jednak jest wątpliwe, czy z pomnika betonowej
inżynierii drogowej da się coś dobrego wykrzesać – tym bardziej, że zaprojektowano go
wyjątkowo siermiężnie. Przecież nawet „przeciwczołgowe zapory” dałoby się ukryć w zieleni,
gdyby tego chciano – istnieje mnóstwo przykładów mniej rażących ścian oporowych
i balustrad – ale należało przewidzieć dla tej zieleni odpowiednio dużo miejsca. Najwyraźniej
tego nie chciano, więc mamy dziś namiastkę „Muru Łódzkiego” w samym sercu miasta, która
trwać będzie przez dziesięciolecia i będzie pomnikiem anachronicznych idej europejskiej
prowincji. Kolejną szansę zmarnowano, podobno w imię oszczędności. My jednak
podejrzewamy, że w prawdziwa przyczyna leży głębiej...

IV-14. Trasa WZ po modernizacji, bezpieczeństwo
pasażerów: betonowe szyby windowe. Niech-no przy

nich zatrzymają się drzwi z osobą na wózku...
fot. autora, 2016

IV-15. Trasa WZ po modernizacji, komfort pasażerów:
oczekiwanie w wykopie pod wiaduktami i kuriozalna
neosecesyjna wiata, podobna na brukselskich

fot. autora, 2016

IV-16. Trasa WZ - możliwe ukształtowanie przystanku
pod węzłem Żeromskiego. Widok ogólny. Dwa wejścia
na końcach peronu, para wind i schody ruchome. Na
długości przystanku ruch tramwajów lewostronny, aby

zapewnić odpowiednią szerokość peronu
proj. autor i arch. Witold Skurpel , 2007

IV-17. Trasa WZ - możliwe ukształtowanie przystanku
pod węzłem Żeromskiego. Hala peronowa dolnego

przystanku z peronem wyspowym. Jeżeli wygrodzenie
przestrzeni przystankowej było gdziekolwiek
niezbędne - to właśnie tam przede wszystkim

proj. autor i arch. Witold Skurpel, 2007

A może kultura betonu drogowego to ideał estetyczny czasów dzisiejszych? W końcu
jedyny przystanek umieszczony w tunelu jeszcze 40 lat temu – pod ulicą Żeromskiego –
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właściwie niewiele się zmienił, mimo dodania wind, budowy kładki i wprowadzenia przejść
przez jezdnie na poziomie terenu. Windy te umieszczono w kanciatych wieżach, których
beton ukryto dla niepoznaki pod metalową kratką (z daleka to kosmetyka bez znaczenia; IV-
13). Ktoś jednak, kto z wind nie korzysta, musi nadal użyć tunelu dla pieszych, którego
jedyną bodaj zaletą jest skrócenie drogi przesiadającym. Wątpliwa to jednak zaleta, skoro
zaliczyć go można do najnikczemniejszych, jakie w Łodzi kiedykolwiek zbudowano.
Zakonserwowano więc przestrzeń publiczną charakteryzującą się nie tylko małym stopniem
osobistego bezpieczeństwa (czego dziś się unika, budując na przykład szklane, a nie
betonowe windy, a tunele dla pieszych - kasując), ale również skrajnie nieprzyjaznym
środowiskiem oczekiwania na tramwaj, pośród pędzących samochodów, od których hałas
zwielokrotniany jest przez potężne konstrukcje ścian, stropów i filarów (IV-15). Czekamy
teraz na zacieki, spękania i tandetne graffiti, które nieuchronnie się pojawią. Wśród tego
inferna stoją dwie „secesyjne” wiaty, tworząc zaiste kuriozalny widok. Z jednej z nich nawet
nie widać wyświetlacza odjazdowego, ukrytego za wieżą windy. Trudno sobie lepiej
wyobrazić ilustrację traktowania transportu publicznego jako działalności socjalnej, którą
nieco tylko musiano „podrasować”, bo takie są wymagania współfinansującej tę aferę Unii.
Temu miejscu w ogóle nie poświęcono głębszej uwagi, a można było wiele zrobić. Tu akurat
należało wznieść „zamkniętą” halę peronową, która zakryłaby niepożądane sąsiedztwo (IV-
17).6

Dyktat peryferii, dyktat samochodu

IV-18. „Arkadia” 8 kilometrów od Piotrkowskiej:
Olechów. Przestrzeń publiczna nowej urbanizacji,
zaplanowanej w latach osiemdziesiątych i wciąż

realizowanej
fot. autora, 2016

IV-19. „Inferno” kilometr od Piotrkowskiej: północny
początek Chojen. „Pustki” rozproszone, na których
z rzadka ktoś odważny coś porządniejszego buduje.
„Miasto-wydmuszka” musi mieć drogi transport

fot. autora, 2016

Środowiska protestujące kilka lat temu przeciwko „tunelowi otwartemu” nie mogły znać
szczegółów projektu, które dzisiaj zobaczyć może każdy. Musiało im jednak być wiadomo, że
przedsięwzięcie obejmuje istotne wydłużenie trasy na dalekie wschodnie peryferie, które od
lat osiemdziesiątych stopniowo nabiera charakteru blokowego osiedla Olechów-Janów,
a także – na samym końcu – dzielnicy przemysłowej. Jej powstanie ma początki w wizjach
rozwoju miasta z czasów, kiedy liczba mieszkańców miasta wciąż rosła, a przestrzennym

6 Propozycję taką zamieszczono w opracowaniu: Jacek Wesołowski, Andrzej Zalewski, Integracja systemu
transportu szynowego w śródmieściu Łodzi, Warszawa, 2010, finansowanym z grantu Prezydenta Łodzi,
str. 119-126.
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wyrazem tej tendencji była urbanizacja okolic na bezprecedensową skalę. Uruchomiono
wtedy mechanizmy, których nie dało się zatrzymać, mimo szoku transformacji, która wkrótce
nadeszła i przekształcenia się wzrostu w regres ludnościowy o dramatycznej skali.
Inwestowały tam spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, a nawet miasto samo. Dla
erodującego miasta, z dziesiątkami hektarów poprzemysłowych pustek, które czasem leżą
nawet w bezpośrednim sąsiedztwie Piotrkowskiej, proces ten był mniej więcej tym samym, co
masowa suburbanizacja w Ameryce Północnej. Osiedlali się tutaj ci, którzy albo nie mieli
alternatywy, albo też ci, którzy rozmyślnie uciekli z miasta: brudnego, chaotycznego
i postrzeganego jako niebezpieczne. Dzisiaj widać, że jest to obszar stosunkowo
najzamożniejszy, z najmniejszym bagażem problemów społecznych.

Mimo, że ta blokowa „Arkadia” bez centrum i miejskiego charakteru stanowiła od lat
główny obszar koncentracji nowej zabudowy mieszkaniowej, musiała zadowalać się obsługą
autobusową. Na budowę planowanego tramwaju nigdy nie było warunków, więc teraz
wreszcie postanowiono wykorzystać okazję. Koszt budowy linii długości ok. 4,4 km można
szacować na minimum 90 mln złotych. Zestawienie z tym kwoty brakującej do porządnego
wykonania inwestycji w śródmieściu coś mówi o Łodzi. Jeżeli na jednej szali położyć dobro
śródmieścia i jego rewitalizacji, a na drugiej dowartościowanie mieszkańców „Arkadii”, to
wybór określa jakie naprawdę są kryteria zarządzania miastem i gdzie leży siła polityczna
mieszkańców. Bardziej chodzi tu o „dowartościowanie”, niż „jakość życia”, bo tę drugą
można było zapewnić przez sprawną sieć dowozową do istniejącej pierwotnie krańcówki.
Trudno też oczekiwać, żeby tramwaj wprowadzony na ponad stumetrowej szerokości arterii
będącej osią „Arkadii” nie był jedynie złem koniecznym na okoliczność braku samochodu.
W efekcie po raz kolejny miasto przegrało z przedmieściem – tym razem w konkurencji
o pieniądze, pochodzące w znaczącej części z UE i w zasadzie przeznaczone dla dobra miast
znajdujących się w kryzysie.

IV-20. Wydłużenie linii tramwajowej Trasy WZ do „Arkadii” Janowa-
Olechowa. Nie wiadomo, czy torowisko miało być trawiaste w i tak już

miejscu aż nazbyt zielonym, czy też trawa na nim pojawiła się bezprawnie.
Wiadomo jednak, że w śródmieściu zielonego torowiska nie ma

fot. autora, 2016

Środowiskom protestującym przeciwko orgii śródmiejskiego betonu nie musiał być
jednak znany kolejny „zamach” na te środki, również związany z blokowym przedmieściem.
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Grzechem pierworodnym większości peryferyjnych linii tramwajowych w Polsce, w tym i tej,
którą wcześniej zbudowano na Widzewie-Wschodzie (czyli nieco bliżej od miasta), jest
prowadzenie trasy w pasie rozdzielającym szerokich samochodowych arterii. Tak jest na ulicy
Rokicińskiej, która stała się ostatnio trasą doprowadzającą do autostradowego ringu Łodzi.
Przez lata funkcjonowania okazało się, że trasa rozcina osiedle tak bardzo, że mieszkańcy
z narażeniem życia przechodzili ją w połowie długości odcinka między tunelami pieszymi,
tocząc bezustanną walkę z zarządcą drogi o dziurę w siatce rozdzielającą tory tramwajowe.
Co bardziej zdeterminowani utworzyli nawet profil internetowy o trafnej nazwie: „Nielegalna
dziura w siatce, która chciałaby być zebrą” (!), ilustrujący te zmagania. Na wstępnym etapie
zamierzenia brano nawet pod uwagę rezygnację z tej części linii tramwajowej i przełożenie jej
w głąb osiedla. Mieszkańcy jednak propozycje takie odrzucili.7 Projektanci „modernizacji
tramwaju WZ” postanowili więc ich uszczęśliwić w inny sposób: zamiast zebry zbudowano
dwa równoległe wiadukty dla obu jezdni, co nie tylko dało bezkonfliktowe przejście łączące
obie części osiedla, ale także łatwe dojście do tramwaju, pozostawionego na poziomie terenu.
Można by biadać nad kolejnym betonowym kontekstem przystanku, ale mniejsza o to. I tak
jest lepiej niż było – ale za jakieś 15-20 dodatkowych milionów, których podobno zabrakło na
przyzwoity śródmiejski tunel. W ten sposób nie dosyć, że uniknięto wymalowania zebry
(budowa podwiązań do autostrad – fetyszu współczesnej Polski – stanowi przecież jeden
z głównych celów miejskiej administracji), to jeszcze zagwarantowano sobie na Widzewie-
Wschodzie sporo głosów w wyborach. Zawsze bowiem znajdzie się tam ktoś, kto nie może
jechać samochodem, a komu beton nie przeszkadza. Inni mogą poszukiwać jakiejś metody
„oswojenia monstrum” w swoich studenckich projektach (IV-23).

IV-21. Widzew-Wschód, ul.
Rokicińska – wydeptywane przejście

przez arterię
fot.: Mariusz Wasilewski, 2010

IV-22. To samo miejsce, stan po
budowie wiaduktów i przystanków

fot. autora, 2017

IV-23. Ten sam przystanek na Widzewie-Wschodzie – projekt
humanizacji w oparciu o pasaż handlowy i urządzoną przestrzeń pod

wiaduktami
proj. arch. Wojciech Kwiatkowski, IAiU PŁ, 2015

7 Internetowe referendum dotyczące przebiegu linii WZ na terenie Widzewa-Wschodu, urządzone w ramach
przygotowań do modernizacji trasy.
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Ale mało tego jeszcze. Oto pod koniec prac nad „modernizacją”, w 2015 r. przypadkiem
wyszło na jaw, że zarząd dróg planuje superinwestycję: wielką estakadę drogową nad tak
zwanym „skrzyżowaniem marszałków” – czyli bardzo newralgicznym przecięciem Trasy WZ
i obwodnicy śródmieścia, które od lat słynie z korków. Nie tylko „most” ten miał znacznie
„usprawnić ruch”, ale obsłużyć potok pojazdów na Trasie większy o mniej więcej ¼
w porównaniu do stanu sprzed pięciu lat (kiedy Łódź była jeszcze nieco większa).8
Zaprojektowano więc odważne dzieło w formie konstrukcji podwieszonej do dwóch
potężnych pylonów, która wypadła by gdzieś na wysokości drugiego piętra sąsiadujących
domów. Wszystko to miało być wykonane w ramach „drugiego etapu modernizacji tramwaju
WZ”, ale już w pierwszym przemycono różne prace przygotowawcze. Ponieważ jednak
budowa tego „dzieła” wykraczałaby za bardzo poza inwestycję tramwajową, postanowiono ją
sfinansować – jakieś 150-200 milionów złotych – jako „podłączenie do autostrady”. W ten
sposób to, co w zasadzie powinno się znaleźć daleko za miastem, pojawiłoby się na skraju
śródmieścia, z „megakorkiem” nietrudnym do przewidzenia na pierwszym skrzyżowaniu ze
światłami. Tramwaj zyskałby pewnie tyle, ile po budowie estakady przy Dworcu Kaliskim –
czyli nic, bo lewoskręty drogowe i tak by zostały. Byłby pewnie też „trzeci”, a może
i „czwarty etap”, w wyniku którego z unijnych środków zbudowano by stopniowo miejską
drogę ekspresową. W „absorbowaniu” funduszy strukturalnych na drogi władze Łodzi mają
jednak dobre wzorce: wszak robi to od dawna rząd polski w swoich zamierzeniach
inwestycyjnych, i robi naprawdę skutecznie.

IV-24. Trasa WZ po
modernizacji – skuteczność
inwestycji: szczyt wieczorny na
zachodnim wyjeździe ze
śródmieścia. Tramwaj jedzie
szybko – ale tylko do
najbliższego skrzyżowania,
gdzie poczeka nawet kilka
minut

fot. autora, 2016

Ujawnienie planów wywołało burzę, w której zjednoczyli się tak okoliczni mieszkańcy,
jak i szerokie kręgi działaczy społecznych. Nie brakowało też propozycji „kompromisowych”
(za kolejne miliony) w rodzaju „nie budujmy estakady, zbudujmy tunel”. W internecie
szydzono, że Łódź chce mostu, więc trzeba zrobić rzekę, a organizacje pozarządowe
urządzały na miejscu budowy happeningi z kajakami... Nic dotąd chyba nie zmobilizowało
porównywalnego protestu w sprawach transportowych, a głosy zwolenników „miasta
samochodu” przepadały w nim z kretesem. Wyczulona na popularność administracja miasta
zachowała się nie bez klasy, ogłaszając serię publicznych konsultacji, którym przysłuchiwała
się sama Prezydent. Mimo że sondaż opinii wypadł dla pomysłu raczej pozytywnie, spotkania

8 Badania ruchu firmy Systra z 2010 r. i badania ruchu na witrynie ZDiT w prezentacji dotyczącej przebudowy
„skrzyżowania Marszałków”, 2015 r.
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konsultacyjne kończyły się wynikiem zdecydowanie negatywnym. W efekcie pomysł
estakady odłożono na półkę i na razie o nim cicho.

Można być pewnym, że „drugi etap” przewidywano już wtedy, gdy tłumaczono, że
tunel musi być „otwarty”. Gdyby chciano postępować uczciwie w stosunku do miasta, którym
się zarządza, to zrobiwszy wpierw porządną pracę w centrum, można było „drugim etapem”
objąć wydłużenie tramwaju do olechowsko-janowskiej „Arkadii”. Misternie wymyślona
budowa drogi szybkiego ruchu na razie jednak okazała się niewypałem. Za kilkaset
dodatkowych milionów, na które opiewał „drugi etap” można było stworzyć wzorcowe
rozwiązanie łączące wszystkie możliwe wątki składające się na wielką inwestycję
transportową – sprawność, pełną dostępność, wysokiej klasy architekturę i otoczenie, kupić
nowe wagony, czyli radykalnie polepszyć wizerunek fragmentu śródmieścia i postawić
transport publiczny na pozycji czegoś rzeczywiście nowoczesnego i atrakcyjnego.

To się jednak nie stało. Czas przejazdu w porównaniu z rozkładem z 2001 r., kiedy to
tory były jeszcze na tyle dobre, że odważono się wpuścić na nie wagony niskopodłogowe,
zmienił się nawet znacznie na niekorzyść (około 3-4 minuty).9 Można więc podejrzewać, że
kosztowny system inteligentnego sterowania ruchem – „fetysz i zaklęcie” inżynierów
transportu – jeśli daje jakieś korzyści, to raczej nie tramwajom. Co gorsza, weekendowa
obsługa Retkini pogorszyła się znacznie, wskutek cięć kursów (po otwarciu trasy kursy co 20
minut, podczas gdy po 2001 r. były średnio co 7½ minuty) - poprawiło się to dopiero półtora
roku później. Przystanki na blokowych peryferiach wciąż tkwią zagubione w morzu pustki.
Cóż bardziej pożądanego, jak wytworzyć wokół nich minicentra handlowe, którymi dałoby
się zastąpić okoliczne bieda-budki? System dynamicznej informacji działa wadliwie. Do
niektórych przystanków wciąż wiodą obskurne tunele dla pieszych. Na dojeździe do
śródmieścia nie da się przejść przez trasę nawet na długości 460 m, a bez chodzenia po
schodach na odcinkach nawet ponad 820 m – i to tam, gdzie kiedyś architekt miejski chciał
odtworzenia historycznego Wodnego Rynku. Systemu atrakcyjnej przestrzeni publicznej na
miejscu trasy schowanej do tunelu nie da się już urządzić bez kolejnych wielkich kosztów.
Otoczenie nieraz poraża szkaradą betonu. Ale czy jest lepiej? Ano, przy samej Piotrkowskiej
zapewne jest, a śródmiejska strefa piesza uzyskała bardziej godne „entrée”. Ale kto zyskał
najbardziej? Dzięki tunelowi – raczej samochody, mimo że nie przełożono do tunelu całego
tranzytu międzydzielnicowego i mimo że w godzinach szczytu trasa i tak jest zakorkowana.
Ale poza nimi czas przejazdu samochodem wyraźnie się skrócił. I o to właśnie chodziło.
Modernizacja transportu publicznego po polsku, czyli „diabeł się w ornat ubrał i ogonem na
mszę dzwoni”...

Transport publiczny wciąż w opresji

Historia z „modernizacją tramwaju WZ” pokazuje jedną zasadniczą prawdę: nie ma jak
dotąd jednoznacznej chęci do stosowania metody „push-pull” w transportowej obsłudze
miasta i jego śródmieścia. Polega ona na ograniczeniu roli samochodu przy jednoczesnej
promocji „transportu aktywnego” (czyli przemieszczeń pieszych i rowerowych) oraz
transportu publicznego. Modernizacja tych ostatnich jest w Łodzi dość ograniczona,
w zakresie infrastruktury może dotyczyć właściwie tylko tych elementów sieci, które nie
odgrywają większej roli w układzie drogowym i tylko w zakresie, w którym przepustowości

9 Odcinek od „Skrzyżowania Marszałków” na Retkinię w 2001 r. tramwaje pokonywały w 21-23 minuty,
w 2016 r. – w 25 minut. Cała dawna trasa „dziesiątki” była do pokonania w 36-38 minut, po „modernizacji” –
rozkładowo 39 minut, a uwzględniwszy notoryczne opóźnienia – ok. 42 minuty. W 2017 r., po obietnicach
uprzywilejowania tramwaju - już nawet rozkładowo jest to 40 minut.
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samochodowej nie wyrządzi się większej krzywdy.10 Potwierdza się to także w przypadku
humanizacji przestrzeni ulicznej ograniczonej do modnych ostatnio „podwórców ulicznych”,
a na ulicach pierwszorzędnych nie wykraczającej poza obecny obrys krawężników. Na
peryferiach zaś pieszym stwarza się przestrzeń o bardzo podstawowych, siermiężnych
formach.

IV-25. Fragment śródmieścia Sztrasburga - hałas
drogowy. Na wielu ulicach wynosi 70-75 dB,
a czasem nawet ponad 75 dB, zaś przekroczenie
65 dB jest typowe nawet dla bocznych ulic. Warto
porównać szczególnie drogową i tramwajową
stronę okrągłego Place de la République

źr. www.strasbourg.eu [VII 2017]

IV-26. Fragment śródmieścia Sztrasburga - hałas
tramwajowy i kolejowy (ten drugi dotyka lewej strony

pokazanego obszaru). Hałas tramwajowy dobrze
utrzymanego systemu nie przekracza 70 dB, a często jest
mniejszy niż 65 dB. Nawet rozbudowa sieci i tak byłaby

korzystniejsza dla środowiska
źr. www.strasbourg.eu [VII 2017]

Słyszymy co jakiś czas od różnych najwyższych czynników, że „stawiają na tramwaj”,
a ostatnio nawet, że „Łódź będzie miała najlepszą komunikację w kraju”. Tymczasem to, co
widzimy od lat, to przede wszystkim proste działania odtworzeniowe i remontowe. Ale nawet
one nie są one wystarczające, o czym można się przekonać porównując hałas i wibracje
powodowane przez tramwaje przed wymianą torów, zaraz po wymianie – i w 10 lat po
wymianie. Wiedzą coś o tym na przykład mieszkańcy ulicy Pomorskiej. Czy można się
dziwić, że chęć budowy domów w pierzejach ulic z tramwajami zanikła już dawno?
Mieszkańcy akademików politechniki będą zapewne do końca życia pamiętać o tym, że
tramwaj stanowi największe źródło hałasu w mieście, bo tego ich nauczyło kilkuletnie
doświadczenie studiów w Łodzi. Rozpędzony tramwaj w alei Politechniki od lat słychać
bardziej niż rozpędzony pociąg towarowy.11 Rozumiemy więc doskonale dlaczego
mieszkańcy osiedli nie chcieli słyszeć o nowych trasach, przechodzących tuż pod ich blokami.
Tak jednak nie musi być, jak pokazują dobrze utrzymane sieci tramwajowe gdzie indziej. Na
ogół tramwaje w miastach Zachodu są szybsze i cichsze, a dane kartograficzne wydają się to

10 Są bodaj tylko dwa wyjątki: przebudowana południowa część ulicy Piotrkowskiej i ulica Narutowicza.
11 Jest to subiektywne spostrzeżenie autora, poparte opiniami studentów. Oficjalne mapy akustyczne Łodzi
pokazują jednak, że to ruch kołowy wytwarza hałas przekraczający 75 dB, podczas gdy tramwaj - do 70 dB.
Jednakże na większości tras śródmiejskich torowiska generują aż do 75 dB, i to również te wyremontowane
stosunkowo niedawno (www.akustyczna.mapa.lodz.pl/mapa/ [VII 2017], pomiary prawdopodobnie sprzed
2012 r.).
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potwierdzać (IV-25, 26).12 Gdyby tak nie było, to nie budowano by domów mieszkalnych tuż
przy torowiskach (IV-27, 28). Nawet można twierdzić, że przy zwiększeniu liczby linii
tramwajowych i ograniczeniu ruchu kołowego, większa wydajność przewozowa tramwaju niż
samochodów pozwoliłaby jednocześnie ograniczyć liczbę ulic dotkniętych hałasem
komunikacyjnym. Także w Łodzi przebudowa torowiska na Kopcińskiego, a ostatnio na
Mickiewicza (Trasa WZ) przyniosła dobre doświadczenia w zakresie zmniejszenia hałasu
tramwajowego. Ich trwanie jest jednak uzależnione na dalszą metę od podwyższenia się
poziomu kultury technicznej.

Specjalistom od techniki pozostawiamy szczegółową diagnozę choroby środowiskowej
łódzkich tramwajów. W Łodzi nie ma, jak się zdaje, praktyki szlifowania szyn, wskutek
czego ich powierzchnia jest sfalowana, a styki słychać tak, jakby w ogóle nie były spawane.
Jak często konserwuje się obręcze kół, skoro wiele z nich jest zdeformowanych? Przyczyną
zapewne jest poszukiwanie „oszczędności” w kosztach utrzymania, które jednak pociąga za
sobą zniszczenie wagonów i infrastruktury. „Penny wise, pound foul”, jak mawia się
w Anglii... Remonty torowisk nie są więc tak skuteczne, jak powinny być. Ale przecież nie
wszystkie wciąż są wyremontowane. Najgorzej przedstawia się sytuacja na liniach
podmiejskich, które właśnie się „posypały”. Latem 2017 r. dwie linie są nieczynne, w tym
taka, która łącząc Pabianice z Łodzią, powinna być oczkiem w głowie administratorów
systemu aglomeracyjnego (druga, do Zgierza, jest bezpośrednio zagrożona zamknięciem).
Jakoś - przy masowych inwestycjach wspomaganych środkami unijnymi - nikt nie uznał za
stosowne skutecznie zająć się tym problemem, a wizja „Łódzkiego Tramwaju Regionalnego”
z połowy pierwszej dekady wieku ograniczyła się do remontu torowiska w samej Łodzi.
Stanowi dzisiaj „memento” nieskuteczności europejskich polityk transportowych, ponieważ
tylko dzięki unijnemu dofinansowaniu w ogóle rozpoczęto ją realizować – i zarzucono, nie
spełniwszy właściwie obietnicy zawartej w nazwie.

IV-27. Lyon - nowe kamienice towarzyszą
nowozbudowanej linii tramwajowej

fot. autora, 2004

IV-28. Drezno - nowa zabudowa pierzei ulicy, po której
od dawna jeździły tramwaje

fot. autora, 2008

12 Na przykład w Düsseldorfie, gdzie jest wiele torowisk w jezdni, jak też w Essen, sam hałas tramwajowy
zwykle nie przekracza 70 dB, a 75 dB tylko wyjątkowo (www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/). W Berlinie
w ogóle nie stwierdzono przekroczenia przez tramwaje 70 dB (https://interaktiv.morgenpost.de/laermkarte-
berlin/). Podobnie jest we francuskim Sztrasburgu (www.strasbourg.eu), zaś w Nantes większość hałasu
tramwajowego jest nawet poniżej 65 dB (http://www.nantesmetropole.fr). Nawet w morawskim Brnie na trasach
tramwajowych, gdzie ruch kołowy jest niewielki, łączny hałas uliczny mieści się zwykle poniżej 70 dB
(www.brno.cz, [wszystkie źródła - dostęp: VII 2017]). Niewielkie liczbowe różnice mają jednak istotne
znaczenie ze względu na skalę logarytmiczną decybeli.
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W zakresie taboru miasto ma jeden z najniższych udziałów wagonów
niskopodłogowych wśród dużych miast w Polsce. Modernizacja wagonów nie dała nic
osobom mającym trudności z poruszaniem się, a czasem wręcz sytuację pogorszyła. Potrzeba
przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu osób starszych jest notorycznie ignorowana
- dokonuje się nawet remontów bez wprowadzenia podwyższonych peronów tam, gdzie
torowiska są w jedni. Tymczasem potrzeba przebudowy bardzo wielu przystanków
w śródmieściu jest naprawdę pilna i nie wymaga nawet szczególnie wielkich środków - tylko
uznania, że interesy pasażerów tramwajów dominują nad interesami kierowców samochodów.
A tego właśnie wciąż nie ma. Jednocześnie postrzeganie autobusów jako środka dowozowego
do tramwaju, wymusza przesiadki.

Jest natomiast widoczna wielka presja na stosowanie wymyślnych systemów sterowania
ruchem ulicznym, które w efekcie utrudniają przejazd tramwajom, nie mówiąc już o pieszych.
Nieraz mieliśmy okazję obserwować na przykład wstrzymanie tramwaju po to, by umożliwić
kilku samochodom skręt w lewo. Przejazd tramwaju przez skrzyżowania potrafi zabrać nawet
kilka minut. Urządzenie węzła przesiadkowego na dopiero otwartym Dworcu Fabrycznym
doprowadziło do tak drastycznych postojów pod światłami, że z węzła zrezygnowano. Zatem
czasy przejazdów wciąż rosną, a efektywność wykorzystania taboru maleje, podobnie jak
atrakcyjność publicznego transportu. Mści się doktryna planistyczna kumulowania tras
tramwajowych i samochodowych we wspólnych korytarzach, poparta obawami mieszkańców
przed hałasem tramwajowym. Wbrew oczywistym faktom, obejmującym również
anachroniczne i niefachowe projektowanie, wciąż próbuje się „przepychać słonia przez ucho
igielne”, czyli przepuszczać coraz większy ruch przez stosunkowo wąskie ulice - ale tym
razem za pomocą technologii kosztującej setki milionów. Nie ma natomiast tendencji do
wykonania inwestycji drobnych, które mogłyby istotnie odblokować tramwaj w dziesiątkach
miejsc, gdzie od lat tkwi on w korku. Na sanację jednego takiego przypadku (plac przy
kościele św. Teresy) potrzebna była aż osobista inicjatywa jednego z radnych, ale instytucje
wykonawcze wkrótce i tak zaczęły mnożyć przeszkody.

IV-29. Codzienność na łódzkich ulicach: tramwaj
na Rzgowskiej w korku na dojeździe do

skrzyżowania
fot. autora, 2007

IV-30. To samo miejsce dziewięć lat później. Było dość
czasu na udrożnienie tramwaju na wydzielonym pasie,

ale niczego nie zrobiono
fot. autora, 2016
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Utrzymanie sieci tramwajowej wymaga specjalnych zabiegów na rzecz niezawodności.
Niestety, budowa awaryjnych przejazdów i skrętów jest wciąż niekonsekwentna,13 a wskutek
tego sieć – mało elastyczna. Oparcie jej na dwóch tylko wciąż eksploatowanych zajezdniach,
położonych na pojedynczych trasach dojazdowych - to błąd w sztuce zarządzania. Dwie inne,
lepiej położone, już nie istnieją; drugą z nich (u zbiegu ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego)
„przehandlowano” kilka lat temu na supermarket. Zabytkowa hala wkrótce spłonęła i został
rozebrana. Wiosną 2018 r. spłonął sam budynek biurowy. Przypadek ten dodatkowo pokazuje,
co znaczą względy konserwatorskie wobec presji bezwzględnego kapitału (a jest takich
przypadków w mieście jeszcze kilka).

IV-31. Dawna zajezdnia tramwajowa Dąbrowskiego,
ruina biurowca
fot. autora, 2018

IV-32. Dawna zajezdnia Dąbrowskiego, pustka po
wyburzonej hali postojowej

fot. autora, 2018

Zmniejszenie infrastruktury zaplecza technicznego tramwajów to mowa faktów,
pokazująca rzeczywiste priorytety rządzących miastem i ich wizję przyszłości. Szczególnie
zwraca uwagę skromny program inwestycyjny w rozbudowę sieci - jeśli za taki uznać
dokument miejski z 2015 r.14 W ograniczony sposób odnosi się on do rażących braków
układu, a już zupełnie trudno się w nim doszukać działań na rzecz aktywizacji obszaru
centralnego za pomocą nowoczesnego transportu, w rodzaju tych opisanych w poprzednim
rozdziale. Szczególnie nie ma śladów myślenia o tramwaju zamiast samochodu, choćby
w przypadku pokonywania kolejowych barier strukturalnych, w miejscach, gdzie nigdy nie
powstały połączenia, a które powstać powinny. Część z nich ma realizować linie w oderwaniu
od arterii kołowych – ale z towarzyszeniem dróg pieszo-rowerowych (IV-33). Nawet
o drobnych zmianach pozwalających na obsługę tramwajem ważnych generatorów ruchu
myśli się jednak w sposób niepełny, a jeśli już – to raczej w kategoriach życzeniowych niż
konkretnych inwestycji. Chyba, że w grę wchodzi inwestycja drogowa – taka, jak wiadukt
nad linią tramwajową wydłużoną do przystanku kolei podmiejskiej przy Inflanckiej,15
przystanku z którego mało kto korzysta, ale przecież nie do osiedla, które już od
Międzywojnia istnieje kawałek dalej. A przecież wystarczyłby przystanek na tamtejszym
wiadukcie... Nie ma tym żadnej logiki wskazującej na istnienie dobrej woli – jest wyraźna
niechęć do skorelowania wielu elementów układanki, która składa się na grę o przyszłość

13 Narzuca się tu wspomniany już w Rozdziale I przypadek rozmontowania pętli awaryjnej przy Dworcu
Fabrycznym, do którego doszło wskutek nieprzemyślanej likwidacji jednego ze skrętów.
14 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łodzi do roku 2025, Zarząd
Dróg i Transportu, 2015, str. 45-46.
15 Łódź: Ambitny plan przebudowy tramwaju na Doły, w: Transport publiczny, 25 V 2017, www.transport-
publiczny.pl [VII 2017]
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miasta. Nie będzie więc przełomu, jeśli chodzi o sposób obsługi Łodzi, o ile nie dojdzie do
radykalnej zmiany podejścia odpowiedzialnych władz.

IV-33. Kilka możliwości rozbudowy sieci tramwajowej (kolor niebieski) jako dopełnienie programu
zawartego w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łodzi

do roku 2025
rys. autora, 2017, na tle rysunku z Planu

Wreszcie – umiejętności organizacyjne. Przy eksploatacji systemu odgrywają one
kluczową rolę. Testem dla nich przemiana układu linii, dokonana w 2017 r., mająca też
przywrócić większe częstotliwości, które od 2008 r. stopniowo rozrzedzano. Częściowo się to
udało, ale częściowo efekt został zmarnowany przez wadliwe ułożenie rozkładów jazdy tam,
gdzie na jednej ulicy przebiega kilka linii. Naprawa tego (czy zupełna?) zabrała
organizatorom transportu co najmniej trzy miesiące. Co więcej, wprowadziwszy zupełnie
przyzwoity poziom informacji kartograficznej, przewoźnik po miesiącami nie radził sobie
z odpowiednim oznaczeniem przystanków. Jednocześnie sposób oznaczenia wielu pojazdów
z pewnością nie jest czytelny, zwłaszcza dla osób starszych (nie ma porównania do wzorowej
klarowności z Poznania). Elektroniczne wyświetlacze tramwajowe w formie w Łodzi
stosowanej prezentują się często gorzej od dawnych blaszanych tablic. Wygląda też na to, że
miasto, zamiast otwierać się na obsługę aglomeracji, robi coś wręcz przeciwnego: skraca trasy
wychodzące poza Łódź. Dodatkowo już w rok po reformie zaczęto rozrzedzać kursy
doprowadzając nawet do 40-minutowych interwałów na jednej z linii mających początkowo
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interwał 12-minutowy.16 Natomiast przeczy temu złemu wrażeniu potwierdzone badaniami
zwiększenie terytorialnej dostępności systemu uzyskane dzięki reformie z 2017 r.: o 5%
wzrosła liczba mieszkańców mających mniej niż 400 m do jakiegokolwiek przystanku.17

Przyjęta w 2008 r. przez delegatów samorządów Druga Europejska Karta Miejska18
problem ujmuje jasno: „Wierzymy, że aby podjąć wyzwanie opanowania mobilności i jej
zrównoważenia, trzeba znaleźć wiarygodną alternatywę dla samochodu. Negatywne skutki
uprzywilejowania samochodu są dobrze znane. Zanieczyszczenie powietrza i hałas, względy
bezpieczeństwa drogowego, rozcięcie więzi przestrzennej przez inwazję infrastruktury,
przytłoczenie krajobrazów miejskich – wszystko to skłania nas by przyjąć formy rozwoju
zwróconego bardziej w kierunku obywatela i wykazującego więcej troski o ludzką skalę
naszych miast. Musimy się uwolnić od nadmiernego polegania na samochodzie tym szybciej,
że – poza spowodowanymi przez niego problemami środowiskowymi – uniemożliwia on
wielkiej liczbie osób bez dostępu do indywidualnego transportu zmotoryzowanego w pełni
cieszyć się ofertą miast, w których mieszkają.

Jest więc naszą, europejskich samorządowców rolą promowanie polityk zrównoważonej
mobilności, które faworyzują „miękkie” formy przemieszczania się, takie jak ruch pieszy
i rowerowy, jak również wszystkie formy transportu publicznego.

W związku z tym musimy opowiedzieć się za polityką transportową nie ograniczającą się
tylko do transportu publicznego, ale wprowadzającą nowe społeczne współużytkowanie dróg
i publicznej przestrzeni, gdzie każdy sposób podróży znajdzie swoje miejsce, z samochodami
i motocyklami zajmującymi jej mniej, zależnie od ich społecznej użyteczności.”

Nie wiemy, czy przy uchwalaniu tego dokumentu byli przedstawiciele Łodzi, ale
z pewnością Polski, jako członka Rady Europy, dokument ten niewątpliwie dotyczy.
Rewitalizacja dużych połaci poprzemysłowych bez należytego uwzględnienia problemów
transportowych będzie nieporozumieniem i kolejną szkodą wyrządzoną miastu.

IV-34. Trasa WZ na dawnym
Wodnym Rynku, czyli placu,
który zniszczyła. Tu nie ma już
tunelu dla samochodów, więc
tunel dla pieszych został

fot. autora, 2017

16 Casus autobusu linii 86 - jednej z podstawowych łączących śródmieście z jednym z osiedli źle obsługiwanych
przez tramwaje.
17 Informacja na Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta, Centrum Nauki Kopernik,
Warszawa, 11-12 X 2018.
18 Manifest dla nowej miejskości, Europejska Karta Miejska II, Kongres Władz Lokalnych Rady Europy,
rezolucja 269, 29 V 2008, tłumaczenie autora.


