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II – WOKÓŁ PIOTRKOWSKIEJ

Specyfika łódzkiego śródmieścia

Niespełna czterokilometrowa Piotrkowska zrządzeniem losu stała się osią Łodzi, zaś jej
północna połowa – centralną ulicą, „starym miastem” i salonem miasta w jednym. Salon to
jednak był (jest?) dość osobliwy, powstały raczej ad hoc. Właściwie nie oferuje on żadnego
wyrafinowania formy urbanistycznej, placów i „kieszeni” dla budowli publicznych, których
to budowli właściwie tam nie ma. Do tego stopnia przestrzeń śródmieścia nie odpowiadała
funkcji, że pierwszy Teatr Wielki na ponad tysiąc dwustu widzów ulokowano na początku
XX w. przy jednej z bocznych ulic w głębi podwórza – bo „tak wyszło” z logiki prywatnego
inwestowania. Znikł on wkrótce po katastrofalnym pożarze właściwie bez śladu – gmach
publiczny tej rangi i wielkości mógł istnieć, bądź nie – nie miało to większego znaczenia dla
fizjonomii miasta, zdominowanej przez siatkę prostokreślnych ulic, w której co najwyżej
narożnik mógł się wydać jakoś charakterystyczny. Ta siatka uliczna jest wyjątkowo rzadka.
Kwartały zabudowane kamienicami, przynajmniej na obrzeżach, mogą mierzyć nawet 300 m
na 400 m, a czasem nawet więcej. Jest to smutnym dziedzictwem braku możliwości (a może
i chęci) dostosowania półwiejskiego układu z doby wczesnoprzemysłowej lokacji do potrzeb
śródmieścia ponadpółmilionowego miasta z przełomu wieków. W mieście właściwie nie ma
ulic bocznych, których w innych miastach jest większość – ich rolę pełnią niedoskonale
wydłużone podwórza i wewnątrzkwartałowe zakamarki. Mała powierzchnia ulic rodzi
natychmiast szczególnie ostrą walkę o przestrzeń między pojazdami a pieszymi, rodzi też
potrzebę szczególnie ostrej polityki „push and pull”,1 która może dać odpowiednie warunki
środowiskowe. Wielkie kwartały oznaczają też małą podaż terenów przestrzeni publicznej
albo przypadkowość jej formy – to ostatnie odnosi się przede wszystkim do powstałych ad
hoc wtórnych przejść i przejazdów (życie ma swoje potrzeby, więc prawie wszędzie jakieś
powstały). Kolejnym złym skutkiem jest inwestycyjne zablokowanie wnętrz kwartałów, na
których wznoszono tylko obiekty pomocnicze lub przemysłowe, albo zgoła nic, przeznaczając
je kiedyś na prywatne ogrody. Te patologie układu są jeszcze lepiej widoczne poza ścisłym
centrum –ko będzie o nich mowa w następnym rozdziale. Wprowadzenie wtórnej sieci
ulicznej było od zawsze postulatem urbanistów, ale też i inżynierów transportu, działających
głównie w imię idei „dostosowania miasta do potrzeb samochodu”. Dzisiaj wciąż się do tej
idei wraca, choć motywuje się ją raczej poszukiwaniem nowej przestrzeni publicznej. Widać
to było w opracowaniu „ProRevita” z początku wieku2, a ostatnio szczególnie w najnowszych
śródmiejskich „miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” (MPZP).

Sama Piotrkowska to podwójny rząd kamienic różnych stylów i wysokości, przede
wszystkim czynszowych, a z rzadka rezydencji i kantorów łódzkich przemysłowców, których
już dawno przegnały koleje historii. Dopiero dalej na południe robi się ciekawiej, pojawiają
się fabryki (dziś nieczynne) i kościoły – ale tam Piotrkowska traci charakter ścisłego centrum,

1 Polityka ta oznacza „wypychanie” (push) tych form mobilności, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska,
czy to przez emisje zanieczyszczeń, czy terenochłonność (samochody), przy jednoczesnym „wciąganiu” (pull)
form bardziej przyjaznych, od „mobilności aktywnej” (pieszych i rowerzystów) poczynając, a na transporcie
publicznym kończąc. Jest to podstawowa strategia „zrównoważonej mobilności”, stanowiącej jeden
z fundamentów zrównoważonego rozwoju w mieście. Narzędziem są „rekompensaty”, pojęte jako odpowiednie
przekształcenia w obrębie systemu transportowego albo/i podnoszenie standardu przestrzeni publicznej.
2 Zintegrowany program rewitalizacji obszaru centralnego Łodzi „Prorevita” – opracowanie wielobranżowe
specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej dla: Urząd Miasta Łodzi, 2003-06; kierownik
projektu Krzysztof Pawłowski (PŁ), część urbanistyczna.
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a zmienia się w dość szeroką ulicę śródmiejską z coraz większą liczbą niezabudowanych
parcel. Mało kto z łodzian wie, że ulica ma zmienną szerokość: od 18 m na północy do 25 m
na południu, która to wielkość pozwalała ongiś na posadzenie dwóch szpalerów drzew
(zostały po nich pojedyncze relikty). Aż do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Piotrkowska
była jedyną arterią, którą przetaczała się większość wozów, samochodów i tramwajów
między północą i południem miasta.

Wszystkie kamienice powtarzają ten sam niemal moduł szerokości działki – ok. 20-
22 m. Ten rytm, podzielony na pół, wyznaczał liczbę i zagęszczenie sklepów. Te zaś były
główną przyczyną, dla której, nawet po usunięciu tramwajów z centralnego odcinka (1961 r.),
chodniki pełne były przechodniów. Pamiętamy, jak po południu, śpiesząc się na lekcje
angielskiego, z trudem lawirowało się wśród ludzi idących, przystających dla rozmowy lub
oglądania wystaw lub czekających na autobus. Jak najszybsze przemknięcie się przez tłum
stało się nawet czymś na kształt sztubackiego sportu... Wieczorem feeria neonów dodawała
jej wielkomiejskiego blasku, który pokrywał biedę coraz to bardziej siermiężnych sklepów,
niekonserwowanych domów i podzielonych, socjalnych mieszkań z niemiłosiernie brudnymi
klatkami schodowymi. Mimo to największe okropności epoki państwowego marnotrawstwa
raczej zdarzały się obok: balkony skuwano masowo na przecznicach, tam też gzymsy miały
zwyczaj spadać na chodniki, jakimś cudem raczej nie na Piotrkowskiej...

II-1. „Manufaktura” dała
miastu nie tylko sklepy
przy klimatyzowanych
„ulicach”, ale również to,
na co miasto czekało od
zawsze: rozległy plac
miejski przeznaczony dla
pieszych – potocznie
zwany „Rynkiem”

fot. autora, 2018

Początek III RP przyniósł zmiany. Po pierwsze – jak wszędzie prywatyzacja handlu
oznaczała przemianę sklepów. Już wtedy jednak widać było, że przyniesie ona także spore
zniszczenia, którym ulegnie część starych witryn i wnętrz – cudem zachowane relikty
przedwojennej „Atlantydy”. Tak zginęły na przykład wyokrąglone witryny sklepu „Kamea”,
wspaniały przykład stylu lat trzydziestych. Dziś tylko je się pamięta, a zupełnie nie to, co
w sklepie „za późnej komuny” sprzedawano. Przemiany te wiązały się z pojawieniem się sieci
handlowych, przejmujących poszczególne lokale, zarządzanych zdalnie bez cienia
sentymentu. Po drugie – nastąpił rozkwit gastronomii i barów, które lokowały się nie tylko od
frontu, ale i w przepastnych podwórzach. Po trzecie – pojawiła się nowa nawierzchnia
(z raczej mało wyrafinowanej kostki betonowej – ówczesnej nowości na rynku) i dalsze
ograniczenie ruchu3 do pojazdów uprawomocnionych. W drugiej połowie lat 90. w ciepłe
noce weekendowe na Piotrkowskiej potrafiło być tyle ludzi, ile w powszednie popołudnia. Po

3 Jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych zlikwidowano możliwość przejazdu tranzytowego przez północną,
handlową część ulicy. Zachowano jednak pierwotne jezdnie i ruch autobusowy.
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czwarte wreszcie – powoli postępowała odnowa domów, postępowała nierównomiernie,
jednak z czasem wyeliminowała rażący brud w bramach, na podwórzach i na schodach.
Ukoronowaniem tego okresu stała się budowa dwóch domów towarowych położonych
naprzeciwko siebie w najbardziej centralnym odcinku – „przy Andrzeja i Przejeździe”, jak
mawiano jeszcze niedawno. Jak się jednak okazało, był to „łabędzi śpiew” Piotrkowskiej jako
ulicy tego, co się fachowo określa handlem wyspecjalizowanym. Dzisiaj liczba przechodniów
nie może równać się z tym, co dawniej, a nawet ze stanem obserwowanym gdzie indziej
w centrach miast Europy. Prawdziwie popularne „deptaki” handlowe w miastach niemieckich
osiągają wielkość ruchu nawet rzędu 14,5 tys. osób na godzinę4. Z naszych obserwacji
wynika, że na centralnym fragmencie Piotrkowskiej w ciepłe, pogodne popołudnie majowe
2016 roku (ok. godziny piątej) można się spodziewać w pojedynczym przekroju najwyżej
tysiąca przechodniów na godzinę, co może dać wielkość może dwóch-trzech tysięcy osób,
uwzględniwszy długość ulicy oraz gości restauracji i coraz mniej licznych sklepów.

Odpływ kupujących zaczął się wraz z budową peryferyjnych kompleksów handlowych
pod koniec ostatniej dekady wieku. Ich nieco późniejsze pojawienie się w bezpośrednim
sąsiedztwie centrum miasta – najpierw „Galerii Łódzkiej”, a potem „Manufaktury” – skłoniło
większość sieci handlowych do przeniesienia tam sklepów. Nawet niektóre restauracje wolały
lokalizacje łatwiej dostępne samochodem, i to niekoniecznie w obrębie handlowych
molochów. Od kilku lat nie ma już wątpliwości, że Piotrkowska nie jest wygodnym miejscem
do robienia zakupów, z racji krótkich godzin otwarcia sklepów, a przede wszystkim dość
ograniczonej oferty. Gastronomia w „Manufakturze” też zaczęła być zwycięską konkurencją.
Ulica, która kiedyś mogła porównywać czynsze z odpowiednikami w innych miastach Polski,
od lat żyje jakby „poddana sztucznemu oddychaniu”. Tradycyjny handel śródmiejski przegrał
u progu XXI wieku z „galeriami handlowymi”, wyposażonymi w tysiące miejsc
parkingowych, otwartymi do późna i stanowiącymi lepiej utrzymane fragmenty przestrzeni
publicznej (choć należącej do prywatnych właścicieli).

W poszukiwaniu ratunku

Przez lata spierano się o to, jak zaradzić złu. Jedni wołali o całkowitą eliminację
samochodów. Skrajni doktrynerzy, wśród których nie brakowało architektów, wnosili nawet
o usunięcie ruchu dostawczego – nie licząc się z kosztami i pomijając fakt, że nigdzie na
świecie nie stanowi on większego problemu w miastach historycznych5. Wprowadzano
system kamer przemysłowych, co nie zapobiegło jednak przypadkom napadów, chętnie
nagłaśnianym w mediach. Ostatnią próbą odwrócenia tych trendów była podjęta przez władze
druga generalna przebudowa nawierzchni (tym razem na szlachetną, kamienną) wraz
z wprowadzeniem przyjaźniejszej „małej architektury” (l. 2013-15).

„Zbudujcie przestrzeń dla ludzi, a ludzie przyjdą” – brzmi główna teza duńskiego
urbanisty Jana Gehla, którą potwierdziła historia kopenhaskiego Strøgetu. Jednak to, co działa
w jednym mieście, niekoniecznie musi działać w innym. Złe doświadczenia mamy przede
wszystkim z miast północnoamerykańskich, gdzie było ok. dwustu ulic handlowych

4 Aleksandra Zienkiewicz, Piesi w Niemczech, Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław, b.d.w. Według Kölner
Stadt-Anzeiger Hohe Straße w tym mieście ma ok. 4,5 tys. odwiedzających na godzinę w typowy dzień roboczy,
mimo rozbieżności danych, to i tak dużo więcej niż na Piotrkowskiej (witryna dziennika, URL:
http://www.ksta.de/thema/koeln/hohe-strasse-koeln [VI 2016]).
5 Doświadczenia autora z konsultacji społecznych w trakcie prac nad programem „ProRevita”, 2003-06 (patrz
wyżej).
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niedostępnych dla samochodów, a na początku naszego wieku zostało ich ledwie trzydzieści.6
Nawet ulice piesze z dopuszczonym ruchem autobusów czy tramwajów mają się źle.
Przebudowa filadelfijskiej Chestnut Street w 1976 r., kiedy to poszerzono chodniki, a na
środku urządzono jezdnię z autobusami, również nie przyniosła komercyjnego sukcesu
tamtejszym sklepom, więc należało powrócić do status quo ante (czyli otworzyć ulicę dla
samochodów i umożliwić parkowanie) tak szybko, jak to było możliwe7. Przebudowa głównej
ulicy w Buffalo, gdzie stworzono szczególnie wiele małych form architektury i środkiem
przeprowadzono tramwaj, także nie przyniosła renesansu tej ulicy, która pozostała tak samo
pusta jak wcześniej8. Przebudowa Washington Boulevard w Detroit w końcu lat
siedemdziesiątych nie przyciągnęła sklepów i ludzi – po siedemnastu latach przywrócono
więc stary układ jezdni likwidując całą „designerską” przestrzeń pieszą i linię zabytkowych
tramwajów. Przykłady te dotyczą oczywiście miast, w których poddana „suburbanizacji”
struktura wytworzyła już zachowania mieszkańców eliminujące potrzebę śródmiejskiego
skupiska usług, w tym handlu detalicznego. Przykłady te jednak, raczej przemilczane
w popularnej obecnie w Europie literaturze o rewitalizacji miast, stanowią memento
pokazujące, iż procesy destrukcji mają na tyle głębokie podłoże, że nie może im zaradzić taki
czy inny kształt nawierzchni, czy forma „małej architektury”. Jak pisze S.B. Rosen: „Bez
zróżnicowanej bazy klientów wywodzącej się z mieszkańców, studentów i codziennych
pracowników otaczających instytucji, nie da się uniknąć zamykania sklepów i pustych lokali,
niezależnie od tego, czy będą one przy deptaku, czy przy zwykłej ulicy”9.

Aby więc doprowadzić do odbudowy rangi śródmieścia i jego centralnych przestrzeni,
potrzeba konsekwentnej, długotrwałej i skoordynowanej polityki na rzecz „zrównoważonego
rozwoju” miasta, a także działań w zakresie „zrównoważonej mobilności” (która ma
zapewnić odpowiednią dostępność centrum, eliminującą potrzebę arterii i parkingów), działań
kształtujących program funkcjonalny miasta i lokalizację generatorów ruchu, wreszcie działań
na rzecz przestrzeni publicznej – polityki układającej się w pewien racjonalny system wiążący
program funkcjonalny, system transportu i formę miasta.

Niewątpliwie stan łódzkiego śródmieścia jest dużo lepszy od tego, w jakim znajdują się
przeciętne miasta Ameryki Północnej. Wciąż świadczy o tym położenie głównych instytucji
i geografia miejsc pracy,10 a przede wszystkim fakt, że w śródmieściu wciąż się mieszka.
Istnieje szansa, że jego sanacja będzie łatwiejsza do osiągnięcia, a poprawa samej formy
zagospodarowania przestrzeni publicznej może stanowić jeden z kluczowych czynników
sprawczych. Zaryzykujemy jednak, że będzie to czynnik niewystarczający. Kupcy wciąż
prowadzący sklepy na Piotrkowskiej raczej nie zauważyli ani zwiększonych tłumów, ani
wyższych obrotów. Większość z nich wciąż oczekuje więcej i lepiej zorganizowanych
parkingów, ponieważ wciąż wierzy, że „prawdziwy” klient przyjeżdża samochodem. Czy te
parkingi są jednak tak kluczowe, można wątpić, skoro korzysta z nich tylko około 30%

6 Steven Brinckerhoff Rosen, The Success and Failure of Pedestrian Malls in Europe and America, City and
Regional Planning Department, California Polytechnic State University, San Louis Obispo, 2006, str. 8.
7 Stagnacja handlu na Chestnut Street nastąpiła mniej więcej w 13 lat po przebudowie. Harvey M. Rubenstein,
Pedestrian Malls Streetscapes and Urban Spaces, John Wiley & Sons, 1992, str. 209-214. Także URL:
http://philly.curbed.com/2012/7/18/10350936/cornerspotted-the-chestnut-street-transitway [IV 2017]. Zdania są
podzielone jednak co do tego, czy przyczyną niepowodzenia był zbyt duży ruch autobusów, czy konkurencja
położonego nieopodal nowo otwartego centrum handlowego (Pedestrian and Bicycle Facilities, Chapter 16,
Transportation Research Board, Washington DC, 2012, str. 16-59).
8 O otwarciu ulicy dla ruchu samochodów na witrynie miasta Buffalo:
www.ci.buffalo.ny.us/Home/City_Departments/Public_Works_Parks_Streets/CarsSharingMainStreet [IV 2017].
9 Rosen, The Success and Failure..., str. 15.
10 Na podstawie badań firmy Systra w ramach sporządzania planu transportowego, 2011 r.
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klientów jednego z łódzkich gigantów handlowo-usługowych?11 Na argument, że w dużych
miastach w Niemczech klienci korzystają z publicznego transportu, kupcy potrafią jednak
mieć odpowiedź w rodzaju: „to jest inny świat, tam korzystanie z tramwaju nie wiąże się
z narażeniem się na nieprzyjemności kontaktu ze współpasażerami”.

II-2. Weekendowy
jarmark na ulicy
w centrum Sztrasburga,
z czasowo zawieszonym
ruchem tramwajowym

fot. autora, 2004

Nic dziwnego więc, że mając takie mniemanie o klienteli, kupcy dalecy byli od poparcia
idei wprowadzenia na handlowej części Piotrkowskiej tramwaju. Była ona w różnych
formach wysuwana już od drugiej połowy lat osiemdziesiątych,12 by powrócić na początku
wieku w ramach wspomnianego projektu „ProRevita”, a w końcu jako „tramwaj kultury”
stała się postulatem grupy NGO.13 Miał to być raczej tramwaj o charakterze zabytkowym (lub
raczej pseudozabytkowym), nie tyle łączący z zewnętrznymi dzielnicami, ile z nowymi
zespołami handlowymi i Księżym Młynem oraz umożliwiający przesiadkę na sieć
podstawową. Mamy wiele precedensów takich linii na świecie, z których szczególnie
znaczący wydawał się do niedawna przypadek głównej ulicy w XIX-wiecznym centrum
Stambułu. Współistnienie zaś tramwaju z intensywnym ruchem pieszym jest typową cechą
wielu handlowych śródmieść w Niemczech, Holandii czy Francji. Wszędzie tam tramwaj
zapewnia lepszą dostępność sklepów i domów towarowych, a dodatkowo – wygodny sposób
poruszania się w obrębie handlowej ulicy.

Mimo akceptacji wielu czynników oficjalnych, możliwość ta jednak została arbitralnie
wykluczona przez władze miejskie w początkach drugiej dekady wieku, które zdecydowały
się tylko na prostą zmianę nawierzchni i wprowadzenie „małej architektury”. Można uznać,
że bezpośrednim powodem tej odmowy nie były, jak w Warszawie, protesty środowiska
konserwatorów (ówczesny konserwator zabytków przychylał się do opinii, że linia
tramwajowa doskonale wpisuje się w historyczny krajobraz ulicy), ile niechęć restauratorów

11 Nieoficjalne dane, które „wyciekły” z wewnętrznych badań właściciela wielkiej galerii handlowej położonej
na obrzeżach centrum.
12 Inicjatywa architektów i artystów zrzeszonych w grupie „Urząd Miasta”.
13 Działacze Stowarzyszenia „Łódzka Przestrzeń”, Łódzkiej Inicjatywy na rzecz Przyjaznego Transportu, Klubu
Miłośników Starych Tramwajów. Propozycja jest nadal dostępna w sieci, Europejski Tramwaj Kultury 2016,
URL: http://iptlodz.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/ETKprezentacja.pdf
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do zmiany formy i wielkości letnich ogródków gastronomicznych (!), jak też poczucie, że
tramwaj ostatecznie przekreśli szanse na przywrócenie normalnego ruchu samochodów. Jak
widać przedsiębiorcy duchem przebywają w rzeczywistości północnoamerykańskiej...
Zapewne jakąś rolę odegrały również protesty środowisk wrogich wprowadzeniu elementów
„ciężkiej infrastruktury”, ich zdaniem nie do pogodzenia z ideą deptaka i organizacją
okresowych imprez plenerowych. W Łodzi wszak ulica spełnia rolę placu... Imprezy, nawet
dość częste, są jednak od święta, a handel musi sobie radzić na co dzień, również ten słotny
i wietrzny, jesienno-zimowy. Wystarczy na okoliczność imprezy zawiesić funkcjonowanie
tramwaju, jak to się robi gdzie indziej.

Po przebudowie Piotrkowska dzięki nowej nawierzchni i „małej architekturze” uzyskała
lepszy wizerunek, ale restauratorzy i tak musieli zaakceptować zmienioną formę ogródków,
a kupcy – stonowane formy szyldów, nie uzyskując w zamian ani tramwaju, ani otwartego dla
wszystkich dojazdu samochodem (restrykcje wjazdu są tam egzekwowane jak nigdzie indziej
w Łodzi). Ilu tych kupców jednak nadal tam zostało?

Stan obecny usługowego centrum

Niestety, nie ma „twardych” danych o tym, jak kształtowała się frekwencja na
Piotrkowskiej przed i po dokonaniu tej inwestycji. Wnioskować o sukcesie w przywracaniu
rangi ulicy, lub jego braku, można więc tylko pośrednio.

W kwietniu 2016 r. na odcinku od Jaracza do Rewolucji 1905 r. naliczyliśmy po jednej
stronie ulicy 11 sklepów (w tym tylko 1 z tanim towarem), 2 lokale gastronomiczne, 2 banki,
1 częściowo wykorzystywany dom towarowy (z tanim towarem) i 3 pustostany (m.in. po
McDonaldzie). Rok później pustostanów było 4. Na bardziej centralnym odcinku od Tuwima
do Traugutta było 18 lokali i punktów gastronomicznych, tylko 4 sklepy (w tym księgarnia,
salon z galanterią skórzaną i salon z telefonami komórkowymi), 1 bank mały i 1 duży we
własnym gmachu, 2 biura podróży, 2 pustostany i pusty dom towarowy, niezbyt duży (jeden
z dwóch wspomnianych wyżej). Był on całkowicie przebudowany na przełomie wieków
z zachowaniem secesyjnej elewacji, ale zamknięto go już po kilku latach eksploatacji.

Nie można zatem powiedzieć, że nie ma sklepów, albo że wiele lokali jest pustych. Są
w upadłych miastach ulice śródmiejskie radzące sobie znacznie gorzej niż Piotrkowska.
Można jednak zauważyć, że doszło do specjalizacji niektórych fragmentów ulicy, które stały
się mniej handlowe, a bardziej gastronomiczno-rozrywkowe. Ta rozrywka jest jednak dość
ograniczona, tylko bowiem do tego, co wiąże się z restauracją lub barem (przyjęło się je
nazywać „pubami”, choć daleko im do brytyjskiego pierwowzoru). Nie udało się utrzymać
małych sal kinowych (kino „Polonia”), które znajdowały się w tradycyjnym miejscu; ostatnio
inne szacowne kino („Bałtyk”) z bezpośredniego sąsiedztwa wyniosło się do nowo otwartej
na obrzeżach śródmieścia „galerii”. Mało prawdopodobne jednak, byśmy wybrali się tam na
zakupy. W przeciwieństwie do „galerii handlowych”, położonych gdzie indziej, prawie
wszystkie sklepy zamykają się na Piotrkowskiej o szóstej wieczorem. Mamy złe
doświadczenia nawet z okresu przedbożonarodzeniowego, w którym świątecznej gorączki
kupcy jakby nie zauważyli. Dzisiaj zresztą mielibyśmy spory kłopot, żeby znaleźć
odpowiednie miejsce na zakupy, prawie wszystko bowiem się zmieniło od „czasów
przedgaleriowych”. Dobrych większych sklepów, gdzie można by liczyć na szerszy
asortyment, wciąż na Piotrkowskiej nie ma. Pojawia się najwyżej „outlet”, który
w „zdrowych” miastach lokuje się zwykle na dalekich peryferiach. Czynna do późna spora
księgarnia, należąca do krajowej sieci, raczej zawsze pełna klientów, wyniosła się jakieś 3-
4 lata temu (ponieważ nieco później ta sama sieć wyniosła się też z krakowskiego Rynku,



Wokół Piotrkowskiej

23

 II-3. Kontrasty przy Piotrkowskiej: nobliwa ulica na
reprezentacyjnym odcinku przed Ratuszem (w Pałacu
Heinzlów)
 II-4. Kawałek dalej pusty dom towarowy na rogu ul.
Tuwima, zbudowany na nowo w końcu lat
dziewięćdziesiątych i pusty gmach zajmowany kiedyś
przez redakcje gazet
 II-5. Urządzone podwórze z ogródkami
gastronomicznymi przed gmachem zamkniętego kina.
Jednakże i tutaj część lokali jest pusta
fot. autora, 2017

można wnosić, że to część zadekretowanej odgórnie polityki zarządu firmy14). Pozostał tylko
jeden dom towarowy z lat siedemdziesiątych, położony na skraju handlowej części ulicy,
który jednak – niemodernizowany i niedoinwestowany – przedstawia się dość siermiężnie,
niczym kilkupiętrowy bazar pod dachem. Wygląda na to, że większa komercja ucieka
z Piotrkowskiej i z centrum Łodzi „gdzie pieprz rośnie”, pozostają tylko niewielkie interesy,
stosunkowo niskobudżetowe (nowe zjawisko to sklepy zajmujące się wyprzedażą, czyli
wspomniane „outlety”) lub instytucje istniejące dzięki dotacjom – jak położona niedaleko
filharmonia. Utrzymuje się też niskokosztowe i nieremontowane kino studyjne, ale już poza
strefą „deptaka”, oraz wielosalowy „kinowy kombajn” komercyjny – ten zaś znajduje się przy
wielkiej arterii i sąsiaduje z dużym parkingiem. Ciekawe, jak długo jeszcze...

14 Percepcja przestrzeni przez wielkie korporacje w aspekcie potencjalnych dochodów jest, jak się wydaje,
obciążona uprzedzeniami. Trudno zaiste zrozumieć, dlaczego w Łodzi żaden z węzłowych placów na końcach
osi Piotrkowskiej: Plac Niepodległości i Bałucki Rynek, jak dotąd nie doczekały się barów McDonalda,
w przeciwieństwie do wielkich skrzyżowań na dużych osiedlach. Większość korporacji wydaje się
zdecydowanie stać po stronie XX-wiecznego „antymiasta” i lekceważyć fakt, że mimo wszelkich złych zjawisk,
miasta polskie, w tym Łódź, jeszcze „antymiastami” się nie stały.
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II-6. Sobota wczesnym popołudniem – ruch na
Piotrkowskiej, w części, gdzie wciąż dominują sklepy

fot. autora, 2017

II-7. Sobota wczesnym popołudniem – ruch
w „Manufakturze”

fot. autora, 2017

Patrząc pobieżnie na oferowany w sklepach asortyment, można sądzić, że łatwiej byłoby
na tej ulicy „obkupić się” w konfekcję kobietom, niż mężczyznom, łatwiej młodzieży, niż
osobom starszym i dojrzałym. Łatwiej kupić buty niż płaszcz. Mieszkańcy jednak twierdzą,
że najłatwiej jednak kupić alkohol, i to przez całą dobę. Rzeczy wykwintnych, prócz
rękawiczek, lepiej jednak się nie spodziewać. Pytanie jednak, czy mają je gdziekolwiek
w Łodzi...

Czy centrum Łodzi musi upaść na trwałe?

Wydawać by się mogło, że upadek tradycyjnego handlu wynika z ducha czasów. Tak
jak głosił już 20 lat temu na sponsorowanej przez Amerykanów konferencji pewien znany
warszawski socjolog, niczym porte-parole tych, od których przez ćwierćwiecze miały zależeć
kierunki wszelkich polityk decydujących o stanie miast. Masowa motoryzacja i globalizacja
miały nieuchronnie przynieść wyjałowienie oferty handlowej śródmieść, która znalazła sobie
bardziej atrakcyjne miejsce w klimatyzowanych „galeriach”, lepiej strzeżonych i dostępnych
samochodem.15 Uczony ów, podobnie jak setki krajowych decydentów, najwyraźniej nie
jechał nigdy choćby wiedeńskim tramwajem, defilującym wzdłuż dziesiątek sklepów na
wąskich, ciasno i wysoko zabudowanych ulicach. Być może bywał za to często w Ameryce
Północnej – i uznał to, co tam zobaczył, za nieuchronną postać nowoczesności. Żeby dojść do
niej jak najszybciej i bezkonfliktowo, wprowadzono stopniowo planistyczny „leseferyzm”,
w którym wolno wszystko, zwłaszcza tym, co mają „kasę” i użyją jej bez specjalnych
skrupułów. To, co w USA było raczej efektem urbanistycznej ideologii i świadomej polityki,
w Polsce powstało w drodze zaniechania i braku kontroli. Tych łódzkich „galerii
handlowych” nie było pierwotnie ani w „planie ogólnym” miasta z początku lat 90.16, ani
w „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego”, które go miało zastąpić.
Aby mogły one powstać, tworzono plany ad hoc, fragmentarycznie, bez oglądania się na
skutki dla miasta17. W skomercjalizowanym planowaniu przestrzennym, które wprowadzono

15 W USA udział samochodu w obsłudze „shopping malls” sięga 95% (Jacek Malasek, Obsługa komunikacyjna
centrów miast, WKiŁ, Warszawa, 1976).
16 Mirosław Wiśniewski, Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie
powojennym,Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2012, str. 133.
17 Na przykład zespół „Manufaktury” powstał na mocy szybko procedowanego planu miejscowego, przyjętego
w 2001 r. W przygotowywanym dłużej Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Łodzi , które
uchwalono dopiero w 2002 r., o jednostce planistycznej obejmującej dawną Fabrykę Poznańskiego czytamy:
„Podstawowymi celami polityki przestrzennej powinny stać się: ochrona zachowanych elementów dziedzictwa
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w III RP, zawsze znajdą się urbaniści gotowi sporządzić każdy plan, zgodnie z wymogami
zamawiających...

II-8. Drezno - „Altmarkt Galerie” (po
lewej) wstawiona w środek
„makrokwartału”, tył jego
socrealistycznej pierzei od Starego
Rynku widoczny po prawej

fot. autora, 2017

Tymczasem istnieje jeszcze inny świat, inna nowoczesność, na znacznie większych
połaciach globu – i na ogół ma się przynajmniej nieźle. Stare miasta Europy wciąż
funkcjonują na bazie tradycyjnych ulic ze sklepami różnej rangi, wielkości i asortymentu.
„Galerie handlowe” są albo na peryferiach, albo wpisały się w „śródmiejski koncert”
przestrzenno-usługowy na tyle dobrze, że stworzyły synergię z tym, co było wcześniej.
Gdyby przyszło robić poważniejsze zakupy w takiej Gandawie, to pierwszym adresem byłaby
tamtejsza Veldstraat, w Reims – Rue de Vesle nieopodal Katedry; nawet w odbudowanym po
wojnie przemysłowym Kassel można spokojnie udać się do któregoś z domów towarowych
na Königstraße. Tłumy odwiedzające tę handlową ulicę w dniach wyprzedaży wywołują
dalekie echa tego, czym była Piotrkowska przed laty... Nie ma prawdziwego śródmieścia bez
intensywnego handlu, mniej lub bardziej wyspecjalizowanego, z lokalami, które wciąż
doceniają prestiżowe adresy. Miasta o ustabilizowanej tradycji śródmiejskiego handlu
opierają się gwałtownym zmianom. W Brunszwiku otwarcie handlowego „molocha”
w pewnym oddaleniu od uliczek staromiejskich, dokonane jako serwitut odbudowy pałacu
książęcego, raczej nie spowodowało wymierania wcześniej istniejących sklepów, miało ono
natomiast destrukcyjny wpływ na wielkopowierzchniowy handel w sąsiednim Wolfenbüttel.
Pokazuje to, że kwestia skali i charme nowości może mieć wielkie znaczenie nie tylko dla
jednego miasta, ale nawet regionu, i że z wprowadzeniem handlu wielkopowierzchniowego
zawsze wiąże się ryzyko. Mimo wszystko czasem jednak stanowi on wciąż racjonalną drogę
do przywrócenia im pierwotnego znaczenia, które z jakichś powodów zatraciły. W Dreźnie
jednym z pierwszych działań rewitalizacyjnych po 1990 r. było wbudowanie „Altmarkt
Galerie” w obręb „quasi-osiedlowego megakwartału”, pochodzącego z powojennej odbudowy,
która trwale zniweczyła szanse na przywrócenie tradycyjnego śródmieścia (II-8). Nawet
w poddanych suburbanizacji miastach brytyjskich „High Street” nie umarła, a ostatnio nawet
ma się coraz lepiej. Od dawna centra nie były tam obiektem tak licznych inwestycji
w kompleksy handlowe. Zmienił się Bristol (II-17), zmienił się Liverpool, a funkcjonowanie

kulturowego i przyrodniczego, poprawa dostępności komunikacyjnej, oraz kompleksowa restrukturyzacja,
zagospodarowanie i wykreowanie cech miejskich obszaru. Podstawowymi zadaniami polityki przestrzennej
powinny być: - ustanowienie strefy pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej „fabryk-monumentów”
i strefy ochrony krajobrazu cmentarzy, (...) ukształtowanie bogatego układu przestrzeni publicznych,
restrukturyzacja i rewitalizacja kompleksu przemysłowego (i mieszkalnego) zakładów Poznańskiego (...).”
W czasie, gdy uchwalano dokument, „restrukturyzacja i rewitalizacja” w postaci budowy Centrum Handlowo-
Rozrywkowego „Manufaktura”, podjętej przez wielkiego inwestora zagranicznego, trwała w najlepsze.
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handlu w śródmieściach jest jednym z celów państwowej polityki przestrzennej.18 Widok
tłumów w centrum Manchesteru w sobotnie południe świadczy o czymś ważnym. Tego nie
ma w Łodzi, chyba że akurat jest jakiś wyjątkowy festiwal, albo jest akurat pogodny letni
wieczór i tłumy siedzą w kawiarnianych ogródkach przy zamkniętych sklepach.

II-9, II-10. Brunszwik - Innenstadt. Na lewo: starsza „galeria handlowa” w ścisłym centrum miasta, na prawo:
małe, duże i bardzo duże sklepy sąsiadują z „galerią” i ze sobą. Zdjęcia w sobotni, letni wieczór

fot. autora, 2016

Jednym z kluczy do funkcjonowania śródmieścia jest jego dostępność. Nie należy jej
jednak mylić z dostępnością samochodową. System transportowy ma za zadanie wygodnie
dowieźć, ale czym – to już inna sprawa. Udział samochodu w przemieszczeniu do i ze
śródmieścia, jak również w jego obrębie, jest zwykle znacząco mniejszy – i to nieraz nawet
tam, gdzie doszło do masowej „suburbanizacji”.
Na przykład podczas gdy udział samochodu w podróżach w całym Liverpoolu sięga 61%,
w dojazdach pracowniczych do śródmieścia spada do ok. 41%. Odpowiadający wskaźnik
udziału transportu publicznego to 26% i 47%.19 Niewątpliwie znaczna część tych
dojeżdżających stanowi klientelę śródmiejskich sklepów. Co więcej, statystyki niektórych
miast podają, że na zakupy jeździ się nawet nieco rzadziej samochodem, niż do pracy. Na
ogół, w dojazdach do śródmieść większą rolę transport publiczny pełni w niektórych miastach
niemieckich. W Monachium20 jego udział wzrósł w latach 1980-92 z niespełna 50% do ponad
60%, a w przypadku podróży na zakupy – nawet do 70%. W tym czasie udział samochodu
ustabilizował się na poziomie kilkunastu procent. Jednak podczas gdy stosunek podróży

18 National Planning Policy Framework, 2012, Rozdz. 2 Par. 23.
19 Dane dla całego miasta: witryna EPOMM, rok 2001. Dane dla śródmieścia z 2011 r.: Transport Constraints &
Opportunities in the North of England, Steer, Davies, Gleave, London, 2014, str. 54. Nawet miasta poddane
większej suburbanizacji też mogą wykazywać się taką prawidłowością. W Melbourne udział samochodu
w podróżach do pracy/nauki w całej aglomeracji to 81%, w relacjach śródmiejskich – tylko 28%, udział zaś
transportu publicznego to, odpowiednio, 14% i 62% (dane z 2006 r.; Chris Loader, witryna Charting Transport,
URL chartingtransport.com [IV 2017]). W znanym z polityki „zrównoważonego rozwoju” Portland
w amerykańskim stanie Oregon udział samochodu to 70% i 12%, zaś transportu publicznego – odpowiednio,
12% i 36%.
20 Rolf Monheim, Parking Management and Pedestrianisation as Strategies for Successful City Centres, w:
Sustainable Transport in Central and Eastern European Cities, European Conference of Ministers of Transport,
1996, str. 45 nn.
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Typowy dzień na śródmiejskich ulicach handlowych, funkcjonujących jako strefa pieszo-tramwajowa:
II-11. Kassel, Obere Königstraße – ruch kupujących

w okresie poświątecznych wyprzedaży
II-12. Brno, ulice Masarykova – ruch w wiosenne

wczesne popołudnie
II-13. Erfurt, Schlösserstraße – letnie popołudnie w dzień

powszedni

II-14. Gandawa, Veldstraat – ruch w okresie
noworocznym, wieczorem

II-15. Manczester, Market Street – ruch kupujących
w letnią sobotę, koło południa

II-16. Genewa, któraś z Rues Basses – popołudnie
pochmurnego dnia latem

fot. autora, 2007, 2007, 2016, 2016, 2011, 2010
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transportem publicznym do samochodowych w przypadku śródmieścia kształtował się mniej
więcej w proporcji 13:3, w skali całego miasta mamy proporcję odwróconą, rzędu 4:7.21

Podobne wskaźniki dojazdów śródmiejskich wystąpiły też w Hamburgu i szwajcarskim
Zurychu. W przypadku śródmieścia Kassel około 40% ludzi jeździło do pracy tramwajem
i autobusem, ale na zakupy – ponad 50% (w skali całego miasta: 42% samochodem i tylko
22% transportem publicznym). Wydawać by się mogło, że częściej użyje się tego środka
w drodze do pracy niż do sklepu, z perspektywą dźwigania zakupów. Dane te jednak
wskazują, że handel śródmiejski doskonale może funkcjonować w oparciu przede wszystkim
o dobrze zorganizowany transport publiczny, a tym bardziej działać wtedy, gdy występuje też
intensywny ruch pieszy i rowerowy. Rolę tego ostatniego dobrze ilustrują dane ze Strasburga,
gdzie mieszkańcy śródmieścia odbyli 52% przemieszczeń pieszo, a 14% rowerem.22
Jednocześnie udział samochodu w dojazdach do śródmieścia zmalał z prawie 50% w 1994 r.
do 36% w 2009 r. – to i tak sporo, zważywszy na utrudnienia wprowadzone dla ruchu
kołowego. Badania dotyczące handlowej ulicy stanowiącej centrum bardziej peryferyjnie
położonej dzielnicy w Toronto pokazały natomiast dominującą rolę ruchu pieszego
i rowerowego, a tylko czteroprocentowy udział samochodu jako środka przemieszczania się
klientów tamtejszych sklepów.23 Z tymi danymi wydaje się dobrze korespondować
wspomniany wyżej 30-procentowy wskaźnik używających samochodu dla dojazdu do
jednego z łódzkich centrów handlowych. Zarządcy tej wielkiej instytucji mają możliwość
zbadania, jak jest naprawdę, ale przeciętni kupcy mogą tylko kierować się wyczuciem.
Zwykle każe im ono znacznie przeszacować liczbę klientów dojeżdżających samochodem.

Transport publiczny umożliwia wręcz istnienie śródmieścia „z prawdziwego zdarzenia”,
niezależnie od tego, jakie są ogólne zachowania komunikacyjne w miastach, najczęściej
ujawniane w statystykach. Dlatego też przekonanie (rzadko wypowiadane, ale powszechnie
podzielane przez wielu decydentów, czy to pełniących istotne funkcje we władzach miasta,
czy w zarządach kompanii handlowych, jak również przez niektórych urbanistów dnia
wczorajszego) o tym, że handel w tradycyjnym śródmieściu na szerszą skalę niedostępny dla
samochodowych klientów jest bez szans, wcale nie musi być prawdziwe. Ten transport
docierać może do zgrupowań sklepów w śródmiejskich ulicach znacznie bardziej
bezpośrednio niż prywatny samochód, w postaci podziemnych stacji różnego rodzaju
szybkich kolei miejskich – tam, gdzie je zbudowano, albo w postaci ciągów pieszo-
tramwajowych,24 czy pieszo-autobusowych (II-11÷16).

Dlaczego więc w Łodzi tak źle funkcjonuje centrum miasta? Do pewnego stopnia
podobne problemy z zanikaniem śródmiejskiego handlu występują prawie wszędzie w Polsce.
Zachłyśnięcie się atmosferą klimatyzowanych „galerii” kosztem tego, co znajdowało się
w przestrzeni prawdziwych ulic i placów, jest kwestią psychologiczną i może mieć związek
z widocznym stopniem degradacji, który przejawia się niską jakością detalu urbanistycznego,
powszechnym rozgardiaszem przestrzennym, pogłębionym jeszcze kakofonią reklam.

21 EPOMM, dane dla roku 2008.
22 Jednocześnie 20% podróży odbyto samochodem, a 12% transportem publicznym. W całej aglomeracji
sztrasburskiej zanotowano, odpowiednio, 46% i 13%, pieszo 33%, rowerem 8%. Za: Observatoire départemental
des déplacements, Enquête ménages déplacements 2009.
23 Badanie Cycle Toronto Ward 14, 2016. Jednocześnie ujawniło ono, że prawie połowa kupców na tej ulicy
sądziła, iż aż 25% klientów przyjeżdżało samochodem. Takie mylne przekonania leżą u podstaw kupieckich
protestów przeciwko wszelkim próbom ograniczania dostępności samochodowej. Protesty takie prawie zawsze
mają miejsce w momencie wprowadzania ograniczeń. W warunkach europejskich jednak strefy piesze
w większości okazują się generować większy ruch klientów niż łatwy dostęp samochodem. Co więcej,
nieoficjalne szacunki często pokazują, że okoliczne miejsca parkingowe są głównie wykorzystywane nie tyle
przez klientów, ile przez okolicznych pracowników – lub nawet samych kupców.
24 Jacek Wesołowski, Strefa piesza i transport publiczny, w: Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach
dziedzictwa europejskiego, Biblioteka, Łódź, 2010, str. 243-255
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Świadczyć to może także o tym, że znaczna część Polaków przedkłada komercyjny blichtr
nowości nad autentyzm prawdziwego miasta. Wielu odwiedzających „galerie” wcale nie jest
przede wszystkim klientami, ale przychodzi tam dla doświadczenia tego samego społecznego
przeżycia „oglądania i bycia oglądanymi”, na które kiedyś pozwalało śródmiejskie „corso”.
Dawniej była nim publiczna przestrzeń Piotrkowskiej, dzisiaj jest ogólnodostępna, ale
sprywatyzowana przestrzeń „Manufaktury”. Nie ma przy tym znaczenia, jak się okazuje, że
jej użytkownik może być obcesowo sprowadzony do roli zmanipulowanego przedmiotu: do
tamtejszego kina wpuszcza się go odrealnionym holem wyposażonym w ruchome schody
i kolorowe neony, a wypuszcza – schodami obskurnymi i ciasnymi, wprost na maski
samochodów stojących na wielkim, ciemnym parkingu na parterze gmachu. Zapłaciłeś,
obejrzałeś – czym prędzej zrób miejsce następnym. Takie również są konsekwencje braku
civitas – czyli miasta stworzonego na miarę potrzeb i ambicji jego obywateli.

Nowy handel jako dźwignia rozwoju centrum Łodzi?

Widzów kinu „Manufaktury” jednak nie brakuje, podobnie jak klientów jej sklepom.
Tym bardziej więc widać, że odbudowa znaczenia handlowej roli starego śródmieścia nie
może pomijać magnetyzmu, który „wielka komercja” wywiera na szeroką publiczność.
Komercję tę można było odsuwać na dalekie peryferie, ale tego nie zrobiono. Wręcz
przeciwnie, wdarła się ona na rubieże centrum i, jak można sądzić, przyczyniła się do
„wyjałowienia” Piotrkowskiej. Większe sklepy albo tam się przeniosły, albo dopiero tam
otworzyły swoje łódzkie placówki. Tym przede wszystkim różni się Piotrkowska od
głównych ulic Gandawy, Kassel, Brna czy Reims. Większości najbardziej znanych firm
handlowych, do których w pierwszym odruchu kierują się myśli potencjalnych klientów,
próżno by na niej szukać. Nie będzie odbudowy znaczenia handlowego centrum, dopóki to się
nie zmieni. Jak widać, dwa opustoszałe domy towarowe na obu naprzeciwległych
narożnikach nie są w oczach ich właścicieli wystarczająco duże i atrakcyjne, by ponownie
ryzykować prowadzenie w nich handlu. Chyba więc potrzeba czegoś więcej.

Czy jednak na te większe zespoły handlowe pozwala zabytkowa forma zabudowy
Piotrkowskiej i sąsiadujących z nią kwartałów? Luki w zabudowie, które można określić
mianem „erozji śródmieścia”, spowodowanej degradacją lokalizacji w oczach potencjalnych
inwestorów i parciem potrzeb parkingowych, mogą stanowić unikatową szansę. Takim
terenem centrum Łodzi dysponuje w samym sercu, tuż przy skrzyżowaniu dwóch głównych
tras tramwajowych Kościuszki-Zachodniej i Narutowicza-Zielonej. Zajmuje go obecnie
improwizowany parking, i dwa skromne biurowce, z których jeden pamięta czasy okupacji
hitlerowskiej, a drugi starszym mieszkańcom znany jest pod nazwą „Kaskada” (od restauracji
i baru, dawno nieczynnych). Miejsce to, nieoczekiwanym zrządzeniem losu, znalazło się na
drodze między „Nowym Centrum Łodzi” i dokładnie nad średnicowym tunelem kolejowym,
który planuje się zbudować.

Wydaje się więc, że nawet dla wyczulonych na „dostępność” właścicieli śródmiejskich
sklepów jest to miejsce, które potencjalnie oferuje warunki najlepsze z możliwych, choć tylko
w zakresie transportu publicznego i sieci cyrkulacji pieszo-rowerowej. Wskaźnik miejsc
parkingowych bowiem, dopuszczony uchwalonym niedawno planem miejscowym25, który

25 Dokładnie od 3 do 8 stanowisk na 1000 m ² powierzchni użytkowej. Zapis w: Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki
i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka
Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga, Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXIX/756/16 z dnia 11
maja 2016 r.; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, 1 VI 2016, poz. 2376 – dalej MPZP 11 V 2016),
§14.1, podpkt 1 lit.b.
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wynosi minimum 125 m2 powierzchni sprzedażnej na miejsce, słabo koresponduje z praktyką
w śródmieściach zachodniej Europy.26

Niewątpliwie jednak najważniejsze jest, czy większy kompleks handlowy przyniósłby
centrum Łodzi jakieś liczące się korzyści, czy zwiększyłby jego atrakcyjność jako miejsca
zakupów. Już choćby pobieżne spojrzenie na miasta europejskie pokazuje, że wszędzie
istnieją jakieś formy większych zespołów handlu, czy to w formie tradycyjnych pasaży, czy
nowszych „galerii”, niekiedy bardzo pieczołowicie wpisane w otaczającą strukturę, nawet
wyraźnie o charakterze zabytkowym (np. w Brnie morawskim). W Niemczech w 2008 r.
prawie 40% centrów handlowych znajdowało się w śródmieściu; ich budowa to przede
wszystkich okres ostatniego trzydziestolecia.27 Badania tamtejsze wydają się wskazywać, że
stosunkowo najlepsze są dość małe albo bardzo duże śródmiejskie centra handlowe.
Wywierają one najmniejszy wpływ na czynsze, a także mogą być przyczyną zwiększenia
liczby okolicznych sklepów.28 Podkreśla się jednak, że kwestie te nie poddają się łatwo
uogólnianiu, a efekty zawsze zależą od konkretnie istniejących warunków – takich jak na
przykład sposób powiązania nowego elementu ze starym. Więc ryzyko istnieje.

II-17. Bristol – galeria
handlowa „Cabot
Circus” (otwarta
w 2008 r.) stanowi ścisłą
kontynuację istniejących
ulic. Parking widoczny
na zdjęciu zbudowano
w relacji 36 m2 pow.
sprzedaży na jedno
miejsce parkingowe

fot. Google Earth, 2014

Aby przeciwdziałać możliwym negatywnym skutkom wywołanym przez nowy zespół
handlowy, trzeba traktować go jako część struktury integralnie powiązaną z tym, co już
istnieje. Na przykład w Moguncji krytyka przeciwników planowanej śródmiejskiej „galerii”
doprowadziła do kompromisu, w ramach którego ograniczono jej wielkość o 1/6 (do
30 tys. m2), a jej formą nie ma być monolityczny blok, tylko konglomerat mniejszych części
z wejściami bezpośrednio z ulic. Sugeruje się też wprowadzenie mieszkań i funkcji
kulturalnej, a nawet przedszkola.29 Na uwagę zasługują również angielskie przykłady
śródmiejskich centrów handlowych, takich jak „Cabot Circus” w Bristolu albo „Bullring”

26 Wielkość parkingów w śródmiejskich kompleksach handlowych jest bardzo różna. Z pobieżnych badań autora
wynika, że stosuje się od 17 do 90 m2 powierzchni użytkowej usług na miejsce parkingowe (Jacek Wesołowski,
Wielkogabarytowy handel śródmiejski – zaleta czy wada?, referat na konferencji „ProRevita 2012”, Politechnika
Łódzka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, opubl. w: Miasto przyjazne mieszkańcom, red.
M. Agajew, B. M. Walczak, Politechnika Łódzka, 2016, str. 39-61).
27 Ralf M. Beckmann Christian Huttenloher Christina Linnhoff, Wirkung von Einkaufszentren in der Innenstadt
Synoptische Aufbereitung vorliegender Studien (Kurzfassung), DSSW-Studie, Deutscher Verband für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V., Berlin, 2012, str. 1-2.
28 Beckmann i in.,Wirkung..., str. 7-8.
29Monika Dittrich, Helmut Frei, Große Shoppingcenter in der Kritik, na witrynie Deutschlandfunk, 30 VII 2015,
URL: www.deutschlandfunk.de/einzelhandel-grosse-shoppingcenter-in-der-
kritik.724.de.html?dram:article_id=326939 [IV 2016].
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w Birmingham, które stały się udanym dopełnieniem układu śródmiejskich ulic oraz jego
bezpośrednią kontynuacją, mającą realizować też ambitne zamierzenia rewitalizacji
śródmieścia i jego urbanistycznego rozwoju.

II-18, II-19. Birmingham – galeria handlowa „Bullring” powiązane z ulicami śródmieścia. Jak widać,
nie wszystkie ciągi centrum handlowego muszą być przekryte i klimatyzowane. Na prawo: ruch

pieszych na New Street, prowadzącej do galerii
fot. Google Streetview, 2016; fot. autora, 2008

Łódzkie puste przestrzenie za „Kaskadą” nie są na tyle wielkie, by umożliwiać budowę
handlowego giganta. Prędzej nadają się do stworzenia czegoś wielkości śródmiejskiego
pasażu, wychodzącego na okoliczne ulice, z bryłą dobrze ukrytą wewnątrz kwartału.
Wyburzona od Piotrkowskiej kamienica może stanowić miejsce, w którym pasaż wiąże się
bezpośrednio z najstarszą przestrzenią handlową miasta. Dodatkowe powiązanie można
zrobić na Traugutta, którą dopiero co przebudowano na rodzaj „woonerfu”, a także na
Narutowicza i Sienkiewicza – czyli w kierunku kompleksu budowanego dworca głównego.

„Civitas”

Nie chodzi jednak tylko o sklepy, mogące ożywić centrum, do odrobienia jest bowiem
lekcja, której od ponad stu lat miasto uparcie nie chciało się nauczyć. Lekcja o tym, jak
tworzy się atrakcyjną przestrzeń, w której budowle publiczne znajdują miejsce odpowiednie
dla swojej rangi – i takąż formę. Miasto odznaczające się wysokimi walorami przestrzeni to
konglomerat wielu ulic i placów z wpisanymi w nie charakterystycznymi i niepowtarzalnymi
motywami dominant i znaków szczególnych, które mają też odpowiednią do swej rangi treść.
Dominantą zdolną zbudować poczucie tożsamości i „dumy obywatelskiej” nie będzie dom
choćby najwybitniejszego kupca lub fabrykanta, ale ratusz, teatr, giełda, kościół czy muzeum.
Może też być nią bardziej utylitarny dworzec, bądź publiczna łaźnia z basenem, czy hala
targowa. Będzie nią raczej budowla nie tylko kształtna, ale kojarząca się z siłą sprawczą
zorganizowanego społeczeństwa. Leon Krier stworzył – nie wahamy się napisać – genialną
graficzną syntezę tego, na czym polega dobrze ukształtowane miasto, które stanowi najlepsze
świadectwo dojrzałości społeczeństwa, dla którego powstało i które je stworzyło (II-20).
Rzeczą inżynierii jest spowodować, by mogło ono istnieć również w XXI w. Kevin Lynch
wręcz uznał to, na ile miasto jest dziełem sztuki i architektury, prócz inżynierii i rynku, za
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jedno z kryteriów dobrej formy miasta.30 Środowisko wizualne powinno się składać ze
znaczeń, a przestrzenne ukształtowanie powinno się odnosić treści spełnianych przez budynki
- ich funkcji i znaczenia.31

II-20. „Miasto Prawdziwe”
według Leona Kriera to
celowa kompozycja
przestrzenna łącząca
dominanty stanowiące
element życia publicznego
– znaki „obywatelskiej
dumy” z wypełnieniem
„tkanką utylitarną”, służącą
funkcjom życia
codziennego. Atrybuty
„Res Publica” – to sacrum
przestrzeni miasta, któremu
należy się stosowna forma
i kontekst

rys. Leon Krier, Architecture -
Choice Or Fate, London, 1997

Łódź ma w ogóle wyjątkowo słabą tradycję budowli publicznych. Było ich mało, bo
długo nie była siedzibą władz państwowych, a samorząd miał środki bardzo ograniczone. Te,
które powstały, zwykle musiały się wpisać w bardzo ubogie ramy przestrzenne stworzone
przez małomiasteczkowy i półwiejski układ przestrzenny z początków epoki przemysłowej.
Rzadko gdzie teatr na ponad tysiąc widzów powstał nie przy miejskim placu, ale w głębi
kwartału – a tak właśnie było w przypadku pierwszego Teatru Wielkiego przy ulicy
Konstantynowskiej. Tak się zwykle dzieje w przypadku inwestycji prywatnych. Jednak
Jeszcze w okresie międzywojennym można było wykorzystać dla siedzib władzy i kultury
opuszczone „pałace” fabrykantów, albo zabudowywać wciąż puste place (projekty dla placu

30 Kevin Lynch, Good City Form, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, 1984, rozdział
o „strukturze” (Structure).
31 Lynch w dziele Good City Form wprowadza kategorie „znaczenia” (meaning), odpowiedniości (congruence)
i transparentności (transparency) jako mierniki dobrej formy miasta.
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Dąbrowskiego). Można zresztą ubolewać, że część z tych pomysłów pozostała na papierze –
gdyby zbudowano ratusz z wielką arkadą nad ulicą Pomorską, to zapewne byłby to jeden
z czołowych budynków publicznych epoki.

Okres III RP przyniósł Łodzi gmachy publiczne, które są jego przeciwieństwem. Oto
sąd rejonowy, rozstrzygający codziennie po kilkadziesiąt spraw, ulokowano w pofabrycznym
biurowcu na dalekich peryferiach, wśród zrujnowanych budynków pół kilometra od
przystanków. Albo gmach prokuratury, dla którego wyremontowano dużą czynszową
kamienicę – wcale nie narożną (II-22). Dzielnicowy dom kultury, który mieści się w innej
zwyczajnej kamienicy. Wszelkie rekordy mizerii biją jednak siedziby władz wojewódzkich,
z których jedna – wojewody – znajduje się kątem w budynkach magistratu, a druga –
marszałkowska – w skromnym wieżowcu, do którego przylega betonowa masa opuszczonych
domów towarowych, upstrzonych tandetnymi reklamami. Rok ostatni dodał siedzibie
samorządu województwa przedpole złożone z masy betonowych barier i murów oporowych
śródmiejskiej niby-autostrady (p. rozdz. IV).

Emocjonalny związek z „małą ojczyzną” wymaga znaków architektonicznych. Bez
odpowiedniej siedziby władz województwa nie ma „obywatelskiej dumy” z faktu, że ono
istnieje. Nie ma też szacunku dla dorobku pokoleń, które budowały jego postać, niedoskonałą
zapewne – ale przecież nie tak poślednią, żeby nie zasługiwała na coś więcej, prócz
komorniczego dzielenia się biurkami z największym swoim miastem i obskurnego wieżowca
przy betonowej barierze (II-21). Niezależnie od tego, jak wielki jazgot podniesie się na
okoliczność ogłoszenia planów budowy siedziby z prawdziwego zdarzenia (ten podnosi się
zawsze, nawet przy najbardziej zbożnych projektach – taka jest specyfika demokracji). Nie
chodzi tu bowiem tylko o siedzibę dla rozrastającej się biurokracji, ale o gmach będący
wyrazem znaczenia i aspiracji mieszkańców województwa i jego stolicy. Trudno oczekiwać,
żeby poczucie identyfikacji z rodzinnym krajem budować w sytuacji, gdy jej władze urzędują
w kurniku. Mamy wciąż nadzieję, że mieszkańcy, a więc i wyborcy, potrafią go odróżnić od
gmachu, w którym dorobek, cele i procedury demokratycznej władzy będą mogły znaleźć
należyty wyraz.

II-21. Prestiż województwa – Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego z reklamą za barykadą „tunelu

odkrytego”
fot. autora, 2017

II-22. Prestiż państwa – Prokuratura Rejonowa w Łodzi
z balkonem, a nawet dwoma, bo w budynku
wyglądającym na kamienicę czynszową

fot. autora, 2017

Taki gmach powinien znaleźć się w zrewitalizowanym centrum miasta. Może właśnie tu,
w sąsiedztwie Piotrkowskiej i kolejowej linii średnicowej, która może zapewnić dogodny
dojazd z terenu województwa? Może mógłby on znaleźć się na końcu poszerzonej pół wieku
temu ulicy Narutowicza w taki sposób, by zamknąć perspektywę przy spojrzeniu od strony
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dworca? Trudno o bardziej wymowną lokalizację; za sprawą powiązania z dworcem łączy
ona bowiem przestrzeń o znaczeniu wykraczającym poza lokalność z możliwością
wzbogacenia programu ścisłego centrum miasta. Okazuje się, że nawet stosunkowo ubogi
łódzki układ urbanistyczny ma zasoby, umożliwiające odpowiednią lokalizację ważnych
gmachów publicznych.

II-23. Projekt zagospodarowania kwartału „za Kaskadą” i zamknięcia „bulwaru Narutowicza”
proj. i rys. Paweł Otocki, 2016

To, że finezyjne powiązanie siedziby władz wojewódzkich, studia telewizji publicznej
oraz śródmiejskich pasaży handlowych jest możliwe, można zobaczyć na projekcie architekta
Pawła Otockiego (2016 r., II-23). Jego propozycja pokazuje możliwość wprowadzenia
szeregu dodatkowych wartości w miejsce „wygonu parkingowego” i kilku banalnych, żeby
nie powiedzieć substandardowych obiektów, nie układających się dzisiaj w żadną całość. Do
wartości tych zaliczyć można ukształtowanie dwóch kompozycji wnętrz placowych. Pierwsza
mogłaby powstać wewnątrz kwartału, na styku handlu, mediów i urzędu marszałkowskiego.
Byłby to plac zagłębiony o jedną kondygnację po to, by wygodnie z wyjściem z podziemnego
przystanku średnicowego. Od strony Piotrkowskiej, w miejscu wyburzonej niedawno
kamienicy, na plac prowadziłaby pochylnia. Zamiast więc odtwarzania kamienicy, która
stanowiłaby tylko kolejną, mniej lub bardziej udaną wersję tego typowego elementu
tworzywa śródmieścia, mielibyśmy okazały pasaż handlowy, dzięki któremu na głównej ulicy
pojawiłby się czytelny znak nowych czasów, wynikający z nowych potrzeb. Jak dotąd te
potrzeby realizują się tylko na peryferiach śródmieścia, kompletnie bez kontaktu ze starą
strukturą handlową.
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Drugi kompleks to Narutowicza, rozwiązana jako przedpole urzędu marszałkowskiego
oraz powiązana z nią płyta placu na osi filharmonii. Jako pendant dla „świątyni muzyki” autor
zaproponował pomieszczenia dla urzędu wojewódzkiego, stanowiące kontynuację
kamiennego skrzydła stalinowskiego biurowca. Bezpośrednio na wprost filharmonii istnieje
możliwość wprowadzenia dużej kompozycji plastycznej – na przykład w postaci
potraktowanej rzeźbiarsko dużej fontanny. W ten sposób fakt, że zbudowano ją kiedyś nie na
osi ulicy Mikołajewskiej (dziś Sienkiewicza), ale kawałek obok, przestałby mieć znaczenie.

Proponowane tutaj rozwiązanie na pewno nie jest jedynym z możliwych. Żadne jednak
z rozwiązań, obejmujących taki mniej więcej program, nie obejdzie się bez wprowadzenia
elementów bez precedensu w tym obszarze. To prezentowane tutaj z założenia idzie nawet
dalej: przyjmuje celowo szereg elementów krzywoliniowych w przekonaniu, że takie
zerwanie z dominującą w Łodzi estetyką linii prostej i kąta prostego stanowi pożądane
wzbogacenie przestrzeni śródmieścia. Dla wielu może to jednak być „zerwaniem
z tożsamością”. Tożsamości nie należy jednak mylić z akceptacją ubogiej formy, zwłaszcza
w sytuacji, gdy ona się nie sprawdza. Jak pisze Lynch, tożsamość to raczej cecha (cechy),
która pozwala odróżnić jedno miejsce od drugiego.32 Nie ma tu nic o obligatoryjnym
uwięzieniu w formie prymitywnej, bo nie wykształconej, charakterystycznej dla miasta
innych czasów. Jednak to, co moderniści rozumieli jako potrzebę zerwania z tradycją, należy
teraz rozumieć jako potrzebę jej dopełnienia, w imię walki o przetrwanie we współczesnym,
bardzo innym świecie. Nie potrzeba dzisiaj modernistycznych „soliterów”, „form
czasoprzestrzennych” (niestety znowu coraz bardziej „modnych”), ale potrzeba umiejętnego
korzystania z bogactwa form europejskiego miasta, które jednak nigdy w Łodzi – długo
mieście bez kanalizacji i mieście analfabetyzmu - nie miały szans się zmaterializować
w stosownym czasie.

Plany a możliwości

Dotykamy tu istotnego aspektu sporu, który mógłby się toczyć o kształt miasta
w przyszłości, gdyby na forum publicznym zadawano trafniejsze pytania. Czy możliwa jest
modernizacja śródmieścia bez większych ingerencji w spuściznę historyczną? Na ile układ
zabudowy wyznaczającej przestrzenie ulic wymaga zachowania? Jak zdefiniować konflikty
istniejącej struktury z potrzebą nowości, i która „potrzeba nowości” jest rzeczywiście
niezbędna do modernizacji i rewitalizacji?

W śródmieściu Łodzi nigdy nie zbudowano na przykład ambitniejszej formy pasażu
handlowego (była tylko jakaś jego namiastka w kwartale, który został zburzony pod Park
Staromiejski). Byłby więc on nowym elementem, niezgodnym z oryginalnym
rozplanowaniem kolonii rękodzielniczej, która dała kanwę Piotrkowskiej. Pasaże handlowe
powstały jednak w obrębie peryferyjnych centrów handlowych – i na ogół cieszą się
powodzeniem. W niedawno uchwalonym planie urbanistycznym33 nie ma właściwie dla niego
miejsca, a to, co jest ulicą pieszą, jest w gruncie rzeczy adaptowanym podwórkiem,
z wejściem od Piotrkowskiej w postaci kamienicznej bramy i istniejącą oficynową obudową.
Jej znaczna część to pochodzący z czasów okupacji biurowiec. Partery można, choć z trudem,
przebudować, ale nic nie zmieni tego, że zakończeniem długiej uliczki na tyłach Narutowicza
będzie – według planu – tylna elewacja kamienicy. Od biedy mogło by tak być – ale po co,
skoro obok jest pusta działka?

32 Lynch, Good City Form, 1984, rozdział o „tożsamości” (Identity).
33MPZP 11 V 2016.
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Zapewne między innymi – w imię ochrony pozostałości układu planistycznego.
Świadczy o tym powszechnie wprowadzony nakaz „zachowania tradycyjnego układu
podwórzy z zabudową oficynową” (szczęśliwie z możliwością ich „łączenia i wspólnego
zagospodarowania”) albo nakaz „zaznaczenia w nawierzchni historycznych granic działek”.34
Te same zasady przyjęto nawet dla fragmentu, w którym dokonały się w czasie wojny
wyburzenia, podjęte w ramach sanacji śródmieścia „Litzmannstadt” i germanizacji jego
oblicza. Te przemiany mają więc być poddane petryfikacji, a brakująca kamienica
odtworzona mniej więcej w pierwotnym obrysie. W posadzce zaś podwórzy poszerzonych
przez nazistów ma się pojawić linia dawnej parcelacji... „Kropkę nad i” w kwestii
wprowadzenia do śródmieścia współczesnego handlu stawia wyraźnie „zakaz lokalizacji
usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”.35 Jednocześnie „nie wyznacza się
granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia procedury scalenia
i podziału nieruchomości”.36 Wyczuwamy w tym nie tylko „myśl konserwatorską”, ale
również skuteczną blokadę lobby kupców, którzy jeszcze prowadzą interesy przy
Piotrkowskiej. Jakże skromne te interesy, i jak bardzo oni się mylą...

II-24. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 11 V 2016 – fragment rysunku dla rejonu
„Kaskady” (prawa strona) i placu po synagodze (lewa strona, na górze). Obszar zamknięty ulicami (od
góry w prawo) Zieloną, Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta, 6 Sierpnia, al. Kościuszki. Na żółto

zaznaczono przebieg tunelu średnicowego w nieostatecznej wersji
proj. i rys. Miejska Pracownia Urbanistyczna

34MPZP 11 V 2016, §10.4.
35 MPZP 11 V 2016, §12.3 lit. a. Powierzchnia ta to orientacyjnie dwie kondygnacje teoretycznego budynku na
typowej działce śródmiejskiej, o głębokości ok. 50 m. Warto zauważyć, że występujący na przykład
w brytyjskim systemie planowania koncept podobnej wielkości bariery powierzchniowej (2500 m2) dla
obiektów usługowych odnosi się do lokalizacji pozaśródmiejskich, a samo przekroczenie powierzchni nie
oznacza nawet automatycznej odmowy zgody na inwestycję, ale wymaga dodatkowych studiów wpływu na
miasto (National Planning Policy Framework, 2012, rozdz. 2 par. 26). Ograniczenie ogólnomiejskich funkcji
usługowych w centrum miasta pryncypialnie nie leży bowiem w interesie jego ekonomicznego bytu.
36MPZP 11 V 2016, §11.1 podpkt 1.



Wokół Piotrkowskiej

37

Podobnie zachowawcze podejście przyjęto dla odcinka Zielonej między Piotrkowską
i aleją Kościuszki. Tym razem jednak jest to spowodowane faktem, że stojące tam
zrujnowane budynki stanowią od 1993 r. zabytki chronione prawem państwowym. Ich wpis
do rejestru stanowił wówczas istotną barierę dla prób poszerzenia ulicy; prace rozbiórkowe
rozpoczęto bowiem jeszcze przed przełomem czerwcowym 1989 r. (po przełomie zaś je
wstrzymano). Istotnym argumentem konserwatorskim było wówczas to, że skrzyżowanie obu
ulic z Piotrkowską zachowało się jako jedno z ostatnich w śródmieściu bez wyburzeń
promowanych przez inżynierów komunikacji i sprzymierzonej z nimi części urbanistów. Nie
było jednak wówczas jeszcze mowy o kolejowej średnicy i położonej na niej stacji, choć
problem za wąskich chodników doprowadzających pieszych do przystanków tramwajowych
istniał nieprzerwanie od czasu, gdy linię usunięto z Piotrkowskiej – czyli od początku lat
sześćdziesiątych. Dzisiaj stoimy jednak wobec realnej możliwości budowy tunelu kolejowego
i realnej możliwości urządzenia stacji na przecięciu z aleją Kościuszki. W tej sytuacji ulica
Zielona tym bardziej przestaje być jedną z wielu przecznic Piotrkowskiej, a zaczyna stanowić
newralgiczny fragment przestrzeni publicznej centrum miasta, o większym niż gdzie indziej
prognozowanym ruchu i szczególnej roli znaczeniowej. Fakt, że obie zachowane kamienice,
zupełnie typowe dla Łodzi, wpisano kiedyś do rejestru zabytków w doraźnym celu
powstrzymania destrukcji podyktowanej potrzebami samochodu, zaczyna się mścić.
Wierzymy jednak, że można dopracować się tu jakiegoś kompromisu.

II-25. Aleja Kościuszki przestrzeń dla pieszych przed
wojną; odcinek „promenadowy” między ulicami
Zieloną i Św. Benedykta, gdzie jeździły tramwaje
fot. nieznany, ~1940, zb.: mar, witryna FotoPolska.eu [X 2018]

II-26. Aleja Kościuszki to samo miejsce dzisiaj –
przestrzeń dla pieszych po remoncie z lat 2007-08 dla

„ŁTR”, wyjście z peronu przystankowego
fot. autora, 2010

Działki mają pozostać małe, a całe zróżnicowane funkcje Piotrkowskiej mają się de
facto pomieścić w typowych gabarytach łódzkiej kamienicy i jej podwórka. Ulice mają
pozostać wąskie, dość nużące w wyrazie, chodniki zresztą też – przynajmniej na samej
Zielonej i Narutowicza. Wszak plan mówi wyraźnie37: nie tylko szersze Kościuszki
i Zachodnia, ale także wąskie Narutowicza i Zielona – to mają być wciąż tzw. „ulice zbiorcze
z torowiskiem tramwajowym”, czyli takie, gdzie zalecana szerokość minimalna to 20 m (a tu
mamy tylko 15!). Wychodzi więc na to, że o budowie przyjaznej pieszym przestrzeni
publicznej nie ma co marzyć, skoro w newralgicznym miejscu zmian się nie przewiduje.
Pikanterii dodaje sprawie fakt, że Zielona i Narutowicza na tym odcinku mają od kilku lat

37MPZP 11 V 2016, §13.5 lit. a.
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zakaz ruchu kołowego w godzinach szczytu (wprowadzony niemal jednocześnie
z uchwaleniem planu). Gdyby więc MPZP traktowano w przyszłości poważnie, to będziemy
tu mieli do czynienia nie z postępem, ale wręcz z regresem! Źle to wróży łódzkiej
rewitalizacji...

Nowe elementy układu w planie urbanistycznym oczywiście istnieją, bo pustki na
wołają o reorganizację i zabudowę. Na przedpolu „Kaskady” aż po filharmonię wprowadza
się pas zabudowy o ogólnym programie mieszkaniowym, usługowym lub parkingowym (!),
na szczęście z nakazem lokalizacji usług w parterach budynków (o głębokości min. 6 m).38
Nic jednak nie wiadomo, jakaż to funkcja zasłuży sobie na tę szczególną lokalizację,
określoną zamknięciem perspektywy „bulwaru Narutowicza”. Można mieć nadzieję, że nie
będzie to akurat kilkukondygnacyjny parking. W stosunku do wizji architekta Otockiego,
gdzie miał stanąć urząd marszałkowski, byłby to szczególny „rechot historii”. Placów
publicznych w ogóle nie ma, chyba że za taki uznać proponowany plac parkingowy, no
i wielkiej skali wnętrze między filharmonią i skrzydłem tzw. gmachu telewizji (gdzie zresztą
znajdują się resztówki biur władz samorządowych różnych szczebli). O przewidywanym
sposobie zagospodarowania tego terenu w ogóle mało wiemy. O ile nie dojdzie do
przebudowy parterów, najcenniejszy, pieszy fragment tego placu, obejmujący całą jego
południową połowę, będzie miał dwie nieaktywne ściany dużego biurowca. Plan, zamiast
wytworzyć dodatkowe atrakcyjne powiązanie Dworca Fabrycznego i jego otoczenia
z Piotrkowską prócz „woonerfu” na Traugutta, daje system dwóch wydłużonych przejść
utykających na wewnętrznych ścianach kamienic i wąskich bramach. Jak ktoś w nie nie trafi,
to pójdzie sobie dwumetrowymi chodniczkami wzdłuż „ulicy zbiorczej” Narutowicza, gdzie
nad głową wzniesie się mu jakiś wielopiętrowy parking. Cały teren okupacyjnych przebudów
pozostaje niewykorzystany, wręcz zamknięty ścianą projektowanej od wschodu pierzei.
Powiązania z „woonerfem” Traugutta w ogóle się nie przewiduje; może jednak powstanie
kiedyś samo – i utknie na kolejnej wąskiej bramie...

Tendencje konserwatorskie zamierają jednak tam, gdzie wchodzą w grę spore pieniądze.
Oto plac po synagodze na rogu Kościuszki i Zielonej zamierza się zabudować nawet 25-
metrowym miniwieżowcem, którego funkcję określa się jako „usługową”.39 Jego projekt
publikowano bodaj w 2014 r., a zamierzenie uzyskało wówczas pozwolenie na budowę. Do
czerwca 2017 budowy nie rozpoczęto, pozwolenie wygasło. Plac zajmuje od lat
improwizowane targowisko pasmanteryjno-bieliźniane pod kiczowatym daszkiem. Wobec
indolencji miasta, wciąż jednak zanosi się na to, że miejsce monumentalnej budowli synagogi
reformowanej, dominującej nad początkiem śródmiejskiej promenady – ulicy Spacerowej
(dzisiejsza aleja Kościuszki), prędzej czy później zajmie mniej lub bardziej przyzwoicie
pomyślany biurowiec, jakich może być wiele w samej Łodzi, a są tysiące na świecie. Miasto
zgodziło się na jego powstanie, mimo że wiedziało przynajmniej od 2009 r. o planowanej
budowie kolei średnicowej i o tym, że tam gdzieś właśnie powinna na niej powstać stacja (jak
się dowiemy dalej - ze stacji samo szybko zrezygnowało, na szczęście nieostatecznie).

Godzenie Historii z Przyszłością

Oczywiście stacja podziemna może być czymś banalnym, a wyjścia z niej wbudowane
w cokolwiek. Lepiej by jednak było, żeby tym banałem nie była, a wejścia miała wyraźnie
widoczne. Co więcej – żeby przynajmniej jedno wejście zlokalizowane było jak najbliżej
samej Piotrkowskiej, aby wprowadzić na nią konsumentów oferty usługowej możliwie jak

38MPZP 11 V 2016, §20.2 podpkt. 2 oraz 3 pkt 5 lit. d.
39MPZP 11 V 2016, §18.4 podpkt 4 lit. b.
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najwygodniej. Ze źródeł kolejowych wiadomo, że perony (lub peron) mogą się zacząć już na
jego wschodnim skraju. Plac po synagodze byłby jak znalazł dla budowy wejścia
i rozprowadzenia ruchu.

Jednocześnie, choć zamiana jarmarcznego handlu bielizną na okazały biurowiec jest
postępem, to już sprawa wygląda inaczej, gdy wziąć pod uwagę, że to unikatowe miejsce po
synagodze, dziedzictwo społeczności współtworzącej miasto i jej tragicznego końca.
Biurowiec w takim miejscu oznacza w gruncie rzeczy utrwalenie długoletniej praktyki
deptania tego dziedzictwa. Oznacza też pozbawienie śródmieścia miejsca niezwykłego, bo
bezpośrednio odwołującego się do korzeni tego unikatowego miasta i, mimo zniszczeń
i udawanego zapomnienia, wciąż zamieszkałego przez genius loci. Z takiego miejsca można
zrobić wspaniałą i niepowtarzalną rzecz, jeśli dysponuje się wrażliwością i talentem. Można
też zrobić coś, co przy właściwej reorganizacji zakończenia alei Kościuszki, pozwoli
przerobić asfaltowy wygon skrzyżowania w prawdziwy węzeł przestrzeni publicznej
śródmieścia, w którym z przyjemnością będzie się wysiadać z tramwaju i pociągu, przez który
z przyjemnością będzie się przechodzić i tam przebywać. To jest prawdziwa rewitalizacja
miasta, która prawie wszystkim da poczucie dobra wspólnego i wspólnej przestrzeni na miarę
trzeciego miasta w kraju.

W tym celu należy odtworzyć jedyny łódzki zielony bulwar, lekkomyślnie poświęcony
dla molocha motoryzacji, dać mu zamknięcie mniej lub bardziej osiowe oraz poszukać
plastycznego wyrazu dla placu po synagodze. Nie chodzi tu bynajmniej o jej odtworzenie,
choć zapewne byłoby to możliwe przy sporej dozie „konserwatorskiej twórczości”. Nie ma
już jednak dzisiaj w Łodzi tych, którym ona służyła. Chodzi raczej o poszukanie
symbolicznego nawiązania oraz o umiejętne artystyczne pogodzenie funkcji wynikających
z potrzeb współczesnego miasta z jego tradycją. To jest możliwe – ale przecież nie za pomocą
anonimowego biurowca-wieżowca, szczelnie wypełniającego przestrzeń placu i stanowiącego
przede wszystkim komercyjny przekaz. Nie o dominację komercji chodzi w takim miejscu!
Jak można z jednej strony wymagać zaznaczania granic działek, których w naturze pełno
dookoła, bo są i będą utrwalone w strukturze zabudowy, a drugiej strony wyprzedawać
kluczowe wartości emocjonalne, ale także i te czysto funkcjonalne? Prywatne interesy mogą
dobrze służyć także dobru publicznemu, ale też, pozostawione bez racjonalnej i uzasadnionej
kontroli, mogą je pogrążyć na długie lata. Tak właśnie skończyła się kiedyś
Pierwsza Rzeczpospolita, a dziś widzimy jak Trzecia przeżywa poważny kryzys.

Próbą pogodzenia tradycji i współczesności są dwie koncepcje architektoniczne
rozwiązania placu i południowej pierzei ulicy Zielonej. W jednej, autorstwa Krzysztofa
Wibiga, odwołaniem do synagogi ma być wielkie stalowo-szklane zadaszenie wejścia do
stacji podziemnej i poprzedzającego je zagłębionego placu (II-27, 28). Miałoby ono przybrać
postać kojarzącą się z drzewem. Gdzieś z boku autor proponuje budowę małego pawilonu,
w którym wyeksponowano by motywy nieistniejącej budowli. Cała reszta żyje dniem
współczesnym, choć w cieniu wielkiej przeszłości.

Drugi projekt, Marcina Kolczyńskiego, odnosi się do przeszłości bardziej bezpośrednio.
Przestrzeń zajmowana niegdyś przez synagogę została podzielona na pół w osi symetrii
budowli. Północna część stanowić ma węzeł komunikacyjny – zagłębiony westybul i wejście
na stację (II-29, 30). W przestrzeni góruje nad nią duży szklany dach. Południowa część
stanowi natomiast rodzaj placu, również zagłębionego poniżej poziomu ulicy, ograniczonego
obrysem murów synagogi (oryginalnych lub odtworzonych). Cezurą czasu jest podłużna
ściana, która od westybulu stacji ma być przeźroczysta, a od zewnątrz – lustrzana. W ten
sposób obserwator zewnętrzny znajdujący się na placu – na dole lub za balustradą tarasu
górnego – miałby wyobrażenie o pełnej skali budowli. Ponadto miejsce apsydy z szafą
ołtarzową miałoby zostać zaakcentowane niskim cylindrem, tworzącym rodzaj miniwnętrza,
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II-27. Stalowe
drzewo w miejscu
synagogi. Projekt
stacji Centrum –
widok od al.
Kościuszki

proj. i rys.:
arch. Krzysztof Wibig,
2011

II-28. Projekt stacji
Centrum – zbliżenie
strefy wejściowej

proj. i rys.:
arch. Krzysztof Wibig,
2011

miejsca wyciszenia na skraju tętniącej życiem przestrzeni śródmieścia, wyposażonego
w jakieś odniesienia do nieistniejącej synagogi.

Wspólną cechą obu propozycji jest motyw placu obniżonego w stosunku do
otaczających ulic, który pomaga pokonać wysokość na drodze do peronów, a jednocześnie,
jak się zdaje, dobrze współgra z tradycją budowy synagog, stanowiąc też inspirację
uruchamiającą wyobraźnię o tym, co było i zginęło w tragicznych okolicznościach.

Obaj autorzy przyjmują też za pożądane poszerzenie ulicy Zielonej mniej więcej o pół
szerokości działki w dwóch celach: technicznym – dla ułatwienia ruchu pieszego, ale także
kompozycyjnym – dla polepszenia czytelności miejskiej struktury. Ulica Zielona bowiem,
jako prowadząca od Piotrkowskiej do ważnego węzła przestrzeni, raczej nie powinna mieć
typowych gabarytów i formy wielu innych ulic śródmieścia. Druga połowa terenu zajęta by
była przez nowopowstały budynek o charakterze kulturalnym, handlowym lub biurowym.
Proponuje się jednak pewien sposób uhonorowania historycznej spuścizny. Jedna koncepcja
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proponuje mianowicie pozostawienie fasady zabytkowej kamienicy Zielona 6 i skierowanie
części ruchu pieszego na jej zaplecze. Druga zaś zakłada przesunięcie lub odbudowę tej
fasady na południową granicę działki. Więcej problemów sprawia kamienica narożna. W obu
przypadkach proponuje się tylko odniesienie do tradycji miejsca poprzez urządzenie
w nowym budynku wielopiętrowej księgarni. Wydaje się bowiem, że neorenesansowe
elewacje tej kamienicy mają mniejszą wartość od neorokokowej fasady drugiej z nich, i są też
znacznie częściej spotykanym motywem w zabytkowej architekturze miasta. Faktem jednak
jest bezspornym, że zamiar zburzenia obu zabytków jest sam w sobie bardzo kontrowersyjny.
Autorzy obu projektów uznali jednak, że uzyskany efekt urbanistyczny jest istotnym
wzbogaceniem przestrzeni miasta, a potrzeba powiększenia przestrzeni ruchu pieszego w tym

II-29. Plac w miejscu
synagogi. Projekt stacji

Centrum – plan.
Widoczne pół obrysu

synagogi

proj. i rys.:
arch Marcin Kolczyński,

2016

II-30. Przywołanie
przeszłości. Projekt

stacji Centrum – detal
placu ze ścianą-cezurą

czasu

proj. i rys.:
arch Marcin Kolczyński,

2016
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newralgicznym punkcie ma wymiar nadrzędny. To jest też istotny głos w debacie o tym, na
ile dziedzictwo urbanistyczne śródmieścia pozwala na modernizację miasta. Niewykluczone
zresztą, że nawet przy poszerzeniu ulicy, narożną kamienicę można by zachować w znacznie
większym stopniu niż przyjęli to obaj autorzy projektów.

Oczywiście w obu projektach mamy zwężenie jezdni na Zielonej do minimum, czyli
utrwalenie zasady ograniczonego ruchu. Ulica Zielona, przynajmniej w tej części nie może
być niczym innym, jak tylko strefą pieszą z ruchem tramwajowym. Co więcej, postuluje się
też przywrócenie alei Kościuszki historycznego charakteru śródmiejskiego bulwaru
z zadrzewioną promenadą w osi. Wymaga to oczywiście zwężenia jezdni do jednego pasa
i przełożenia torów tramwajowych. Zaiste, żadna z tych ulic nie powinna pełnić roli
śródmiejskiej arterii, wbrew postanowieniom przyjętego niedawno planu miejscowego.
Przystanki przesiadkowe i przedpole wyjścia ze stacji kolei podmiejskiej powinny raczej
znaleźć się w kontekście dużej przestrzeni pieszej, w której samochód miałby znaczenie
podrzędne. Dobrze widać to szczególnie w projekcie M. Kolczyńskiego, który dodatkowo
proponuje kubaturowe zamknięcie perspektywy „promenady”, co pozwoliłoby przywrócić
wrażenie wnętrza urbanistycznego w miejscu rozkalibrowanego skrzyżowania stanowiącego
od półwiecza asfaltowy „wygon”. Biurowiec, który mógłby tam powstać, miałby z pewnością
bardziej nobilitującą lokalizację – na zamknięciu osi reprezentacyjnej ulicy – od tej, bardziej
ubocznej, ale kolidującej z „duchem miejsca”.

Szanse na zrobienie czegoś podobnego na tym obciążonym historycznie narożniku
praktycznie jednak są niewielkie. Gdyby miasto chciało rozwiązać problem, to zanim
rozpisano przetarg na budowę linii kolejowej i stacji, dopracowano by odpowiednią
koncepcję urbanistyczną i dopiero z niej uczyniono dokument przetargowy. Tymczasem,
w momencie otwarcia ofert firm budowlanych (wiosna 2017 r.), działka wciąż nie znajduje
się we władaniu publicznym. Dokumentacja przetargowa40 zaś nie zawiera nawet szkicu
pokazującego docelowy układ zagospodarowania. Jest w niej jednak wielce zajmujący opis,
załączony przez zarząd dróg (ZDiT), w którym wyraźnie mówi się o konieczności urządzenia
podjezdniowego westybulu, z przynajmniej dwoma wyjściami po obu stronach arterii
Kościuszki-Zachodnia, westybulu mającego być wzbogaconym o funkcje handlowe. Jest to
jednak rozwiązanie przeznaczone raczej dla wielkich potoków ludzi pod obciążonym
skrzyżowaniem w metropolii. Zważywszy na specyfikę miasta, nie sądzimy, by taki potok
zmaterializował się w dającym się przewidzieć czasie. Widać jednak, że wizja trudno
przekraczalnej arterii jest z całą pewnością wciąż hołubiona przez czynniki odpowiedzialne
w mieście za jego przestrzeń. Ów westybul prawdopodobnie stanie się szybko pustawą
pieczarą, którą niektórzy inżynierowie drogowi chętnie przerobiliby na kolejne przejście
podziemne, zmuszając wszystkich do jego używania. Zważywszy jednak na „ducha czasów”
do tego raczej nie dojdzie, przybędzie natomiast kolejny trudny i niebezpieczny punkt
w centrum miasta. A już na pewno nie ukierunkuje się ruchu bezpośrednio na upadającą
Piotrkowską, nie mówiąc już o jej pustym przeciwległym zapleczu. Czy to nie jest brak
wyczucia i brak wizji rzeczywiście sprzyjających rewitalizacji miasta przez podniesienie
jakości jego kluczowych przestrzeni?

40 „Projekt przystanku ma przewidywać schody ruchome pośrodku peronów oraz schody stałe z funkcją
ewakuacji na obu końcach peronów, zapewniające efektywniejszą obsługę podróżnych. Poziom pośredni obiektu
o funkcji przejścia dla pieszych poza obszarem objętym biletowaniem [podkr. autora] umożliwia jednocześnie
lokalizację punktów handlowo-usługowych. Układ chodników i korytarzy łączy halę z peronami oraz
z przyległym terenem zewnętrznym.” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu (...) dla
zadania p.n. Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź
Kaliska/Łódź Żabieniec, PKP PLK, VIII 2016, Tom III (PFU), str. 51.
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„Civitas” sprywatyzowana

Nigdzie wzdłuż Piotrkowskiej nie występuje porównywalny splot problemów
i uwarunkowań, których rozwiązanie może stanowić „koło zamachowe” dla gospodarki
historycznego centrum Łodzi. Wskazuje na to istnienie znacznych niezabudowanych terenów
oraz doskonałe położenie w węźle sieci transportu publicznego, wzbogaconego o przystanek
kolei podmiejskich na tunelu średnicowym. Potrzeba stworzenia nowej jakości
w ukształtowaniu przestrzeni miasta jest tam również największa. Prezentowane tutaj
propozycje są zaledwie jednymi z możliwych, a całe spektrum tych możliwości wymaga
uruchomienia wyobraźni. Uchwalony plan miejscowy znacznie to spektrum zawęża. Dobrze
chociaż, że dla terenu mającego się budować biurowca przewiduje konieczność
uwzględnienia nie tylko tunelu kolejowego, ale i podziemnej stacji.41 Jak wolno sądzić,
dokumentacja budowlana wyjścia ze stacji jednak nie przewidywała, zaś intencją autorów
planu jest umieścić je raczej w pasie drogowym niż na terenie budowlanym.42 Ponieważ –
z racji takiego usytuowania stacji, że wyjście to będzie najbliżej Piotrkowskiej – wygodne
dojście do niej będzie miało istotne znaczenie, a problem poszerzenia ulicy Zielonej będzie
tym bardziej palący, nie mówiąc już o wprowadzeniu ograniczenia ruchu kołowego.

Tak więc, wbrew głoszonym deklaracjom, uwidocznione w planach przemiany
śródmieścia wcale nie oferują radykalnie lepszej przestrzeni publicznej. Oferują co najwyżej
jeden nowy plac przed Filharmonią i „biurowcem telewizji”, o dyskusyjnie dużej skali
i o biurowej obudowie wątpliwej aktywności i rangi. Reszta to wąskie uliczki
wewnątrzkwartałowe, przypominające raczej kręte zaułki niż przestrzenie węzłowe,
w których aktywność się kumuluje, a nie rozciąga. One też stanowić mogą wartość, ale nadal
nie dają miastu tego, czego mu najbardziej brakuje – placów. Jeden z potencjalnych placów,
zajmowany kiedyś przez synagogę, właśnie ma być zabudowany biurowcem. Istniejące ulice,
nawet te – jak Zielona – stanowiące kluczowy element infrastruktury pieszej, nadal miały –
wedle MPZP – dusić się od samochodowych korków, w których tkwić będą tramwaje.43

Dziedzictwo historyczne miasta to nie są tylko zachowane stare budynki, choć
niewątpliwie się na nie składają. Jest to też pamięć i tradycja, która odwołuje się często do
tego, co zanikło, i w wielu przypadkach zastąpione czymś podrzędnym, żeby nie powiedzieć:
nikczemnym. Takie zaginione wartości wymagają przywrócenia – dosłownego, jak bulwar na
alei Kościuszki, bądź poprzez inną formę i treść – jeśli odtworzenie nie jest już możliwe.
Powiązanie nowych treści ze starym dziedzictwem, prowadzące do wytworzenia
specyficznego „miejsca”, charakterystycznego węzła przestrzeni publicznej można
zrealizować odpowiednio kształtując plac po synagodze i jego kontekst. Celem nadrzędnym
jest bowiem stworzenie atrakcyjnego śródmieścia, a nie zachowanie za wszelką cenę całej
spuścizny historycznej. Usuwając jej drobne elementy, zazwyczaj źle zachowane, można
wprowadzić wartości, których domaga się współczesność. Do nich należy nie tylko
powiększenie przestrzeni ruchu pieszego i uczytelnienie struktury, ale także modernizacja
infrastruktury handlowej centrum miasta. Przez to, że poszerzy się ulicę albo zabuduje
fragment i tak już zatartej struktury planistycznej z początków Łodzi przemysłowej, nie
zatraci się charakteru architektonicznego i tożsamości miasta, ale doda elementy potrzebne do

41MPZP 11 V 2016, §18.1 podpkt 2 lit. d.
42 „Projekt planu zapewnia dostateczną ilość miejsca w liniach rozgraniczających al. Kościuszki i ul. Zielonej
aby umożliwić realizację zejścia do podziemnego przystanku kolei konwencjonalnej.” Odpowiedź na uwagi
nr 21, złożone przez TUP w Łodzi, punkt 14 (MPZP 11 V 2016).
43 MPZP 11 V 2016 z mocy prawa musiał być zgodny z obowiązującym w momencie uchwalania nadrzędnym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z 2010 r.), które tak wówczas
klasyfikowało ulicę Zieloną. W nowym SUiKZP z 2018 r. tylko ciąg al. Kościuszki-Zachodnia pozostaje ulicą
zbiorczą.
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reanimacji jego śródmieścia i odzyskania znaczenia podkopanego między innymi przez
konkurencję peryferyjnych „galerii” handlowych. Wydobycie granic posesji w nawierzchni
rozbitych przez nazistów podworców ma się nijak do rzeczywistych potrzeb. Na kanwie
układu odziedziczonego po półwiejskiej strukturze osady rękodzielniczej, która bez
większych zmian stała się centrum dużego miasta ze wszystkimi patologiami, można
zbudować jakość, bez której duże miasto w cywilizowanej Europie się nie obędzie.
Umieszczanie ważnych instytucji publicznych w dawnych kamienicach lub mizernych
wieżowcach zdradza brak oczekiwań od przestrzeni publicznej, jak też brak prawdziwej
urbanistyki, opartej o wielowiekowy dorobek zachodniej kultury i może się wyłącznie
tłumaczyć potrzebą chwili. Z kolei udostępnienie luksusowej sieci hotelarskiej eksponowanej
lokalizacji przy innym węźle Piotrkowskiej - na przedpolu „Centralu” – wyraźnie pokazuje,
kto jest ważniejszy: czy sąsiedni samorząd województwa, emanacja obywatelskiego etosu
demokracji, czy też miliony zagranicznego inwestora i zamożni goście z zewnątrz. Nie
przypominamy sobie żadnego szanującego się miasta Zachodu, gdzie doszłoby do podobnego
pomieszania wartości. Chyba że chodzi o nadmorski kurort. Czy także potrzeba chwilowego
sukcesu oddziałującego na wyobraźnię wyborców zrodziła ten pomysł na zapełnienie
śródmiejskiej pustki?

Łódź jednak nie ma istnieć tylko jeszcze na chwilę. A może jednak ma?
Ale może ważniejszy od estetycznych dywagacji o formie przestrzeni jest renesans

śródmiejskiego handlu. Gdyby założyć dobrą wolę planistów, wykluczenie lokalizacji
większych zespołów handlowych można tłumaczyć zapewne nie tylko lekkomyślnym
dążeniem do utrwalenia układu sprzed 200 niemal lat, nieodpowiedniego dla potrzeb dużego
miasta, ale również chęcią ochrony tego co istnieje przed konkurencją. Sęk w tym, że mało co
już z dobrego, tradycyjnego handlu istnieje. Potrzebna jest nowa jakość, która dobrze
wykorzystywałaby tradycyjny prestiż ulicy, a także wysoką dostępność wynikającą
z istniejącego oraz planowanego systemu transportu publicznego i „miękkiego”. Tak jak to
ma miejsce w dziesiątkach, a raczej setkach innych miast w krajach o ugruntowanej wysokiej
pozycji gospodarki i o rozwiniętym społeczeństwie. Blokowanie tej szansy nie może nie
prowokować do pytania, czy aby nie dzieje się tak w interesie peryferyjnych „galerii
handlowych”, które skutecznie zdetronizowały śródmieście jako miejsce robienia zakupów?

Synergia z „molochem”

Skoro jednak już wielki zespół handlowo-rozrywkowy „Manufaktura” istnieje, a co
więcej swoją atrakcyjną przestrzenią zrobił wiele dobrego na rzecz poprawy wizerunku
miasta w pierwszej dekadzie obecnego wieku, to chyba zrobić należy wszystko, by zlał się
w jedną funkcjonalno-mentalną całość z tradycyjną osią miasta. Temu posłużyć może
zarówno wspomniany wyżej „tramwaj integracyjny”, jak i strukturalnie uformowane, czytelne
i atrakcyjne powiązanie. Wierzymy bowiem, że cechy geometrii miasta, akcenty jego
przestrzennej kompozycji przekładają się w jakiś sposób na jego funkcjonowanie. Przestrzeń
ma pomóc w rewitalizacji, bo jest jednym z głównych czynników oddziaływających na
percepcję użytkowników. Dzięki odpowiedniemu układowi, a tym bardziej przy
odpowiednim programie funkcjonalnym, postrzegane odległości mogą się zwiększyć lub
zmniejszyć. O to drugie właśnie chodzić powinno w tym wypadku.

Wydawać by się mogło, że zdegradowany, w połowie pozbawiony zabudowy kwartał
dzielący kompleks pofabryczny Poznańskiego od placu Wolności na początku Piotrkowskiej
stanowi wdzięczne pole do ukształtowania czegoś w rodzaju osi pieszej, a może nawet
kolejnego przeszklonego pasażu, który stanowiłby mocny akcent pokazujący powiązanie obu
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kluczowych elementów miasta. Nic z tych rzeczy – wybrano prywatnego inwestora na
zabudowę biurową kluczowych działek w północno-zachodnim narożniku, ale
z przedstawionego projektu wynika, że o wyraźnym strukturalnym powiązaniu w ogóle nie
może być mowy. Przewiduje się, co prawda, jakiś wewnętrzny pasaż, ale o mizernym wejściu
od zachodu i bez kontynuacji w kierunku Piotrkowskiej. Widać w ogóle nie brano pod uwagę
względów urbanistycznych, a pasaż planuje się z innych powodów. Nawet jeżeli kiedyś
dojdzie do udrożnienia przejścia, to będzie ono raczej przypominało łamany labirynt, niż
element kręgosłupa sieci komunikacyjnej śródmieścia. Nie zrobiono też niczego innego dla
powiązania obu nie tak dalekich elementów - a jeszcze kilka możliwości, prócz diagonalnego
przejścia, można by obmyślić. Ta inwestycja to jednak wciąż potencjalne możliwości; od lat
elementem tego „kręgosłupa” łączącego starą oś śródmieścia z „Manufakturą” jest
przedeptana ścieżka przez pozostałości trawników Parku Staromiejskiego. Trudno
o dobitniejszy przejaw braku dbałości o przestrzeń, czyli faktycznie chronicznego braku
praktycznej urbanistyki – mimo rozbudowanych instytucji publicznych i niebagatelnych
środków dostępnych w corocznych budżetach.

Zrobiliśmy mały wywiad skąd wzięło się to zignorowanie Oczywistego. Okazuje się, że
kiedy w 2009 r. przeprowadzano konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie
newralgicznego kwartału,44 większość propozycji zawierała bezpośredni pasaż łączący plac
Wolności ze skrzyżowaniem przy Pałacu Poznańskiego. Jedną z ciekawszych propozycji
konkursowych, autorstwa pracowni Raczko-Kokoszkiewicz Architekci, niniejszym
zamieszczamy (II-32). Pasaż jednak wyeliminowano w toku dalszego postępowania,
ponieważ, jak nam donoszą, trudności wynikające ze stosunków własnościowych uznano za
niepokonywalne (a może raczej za niewarte zachodu?). Od tego czasu jednak mamy ustawę
o rewitalizacji, która zasadniczo rozszerza możliwości działania, w tym stosowania procedur
wywłaszczeniowych, w odniesieniu do inwestycji w społeczne budownictwo mieszkaniowe,
zaś sama lista obiektów celu publicznego z ustawy o gospodarce nieruchomościami uległa
jednocześnie istotnemu rozszerzeniu o obiekty kultury oraz o ciągi piesze i rowerowe (a nie
tylko drogi).45 Status cordon sanitaire tego kwartału, odgradzającego „nowy wspaniały świat”
komercji od kłębowiska problemów starego centrum, utrwalił jednak ten sam plan miejscowy,
o którym była mowa wyżej (II-31).46 Jego duch przekłada się na kolejne opracowania podjęte
w ramach tzw. „rewitalizacji obszarowej”, w tym na bardziej szczegółową koncepcję
urbanistyczną. Ta wciąż żadnego pasażu, który przyniósłby strukturalne powiązanie
Piotrkowskiej z Manufakturą nie przewiduje, ponieważ nie tylko opiera się na MPZP, ale też
skupia się na terenach, do których miasto ma prawa własnościowe. Takich terenów
w śródmieściu jest sporo, ale akurat te, które były w newralgicznym kwartale, zostały

44 Nazywał się on „U źródeł Piotrkowskiej”, 2011 r.
45 „W gminnym programie rewitalizacji zamieszcza się przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji celu
publicznego (...) lub przedsięwzięcia prywatne” (Ustawa o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Art. 15.2),
ale te drugie wymagają zgody podmiotu realizującego (Art. 16.1) - czyli zamierzenie musi być już wstępnie
uzgodnione z inwestorem przed uchwaleniem programu. Celami publicznymi są m.in. drogi publiczne,
rowerowe i wodne, ciągi piesze, obiekty transportu publicznego, urządzenia łączności, linie kolejowe, lotniska,
tereny i urządzenia służące gospodarce wodnej, opieka nad zabytkami, urzędy władzy i administracji, sądy,
szkoły, urządzenia kultury, ochrony zdrowia, sportu, poczty, obronności, cmentarze (Ustawa o gospodarce
nieruchomościami, Art. 6, Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820). Dodatkowo celem
publicznym jest społeczne budownictwo czynszowe, ale tylko na obszarze tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji
(Art. 27.1 Ustawy o rewitalizacji). Celem publicznym nie jest natomiast zabudowa handlowa ani biurowa,
chociaż funkcja mieszana mieszkaniowo-handlowa może być zapewne przedmiotem korzystnych interpretacji,
o ile część komercyjna pozostanie w odpowiednio ograniczonej proporcji powierzchniowej.
46MPZP 11 V 2016
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 II-31. Urzędowa myśl
urbanistyczna z 2016 r.:

rysunek MPZP dla kwartału
między placem Wolności

a kompleksem Poznańskiego
(„Manufakturą”)

MPZP 11 V 2016, proj. i rys. Miejska
Pracownia Urbanistyczna, Łódź

 II-32. Konkursowa myśl
urbanistyczna z 2011 r.: Joanna
Raczko-Kokoszkiewicz, Karol
Saloni-Marczewski, Marcin
Kokoszkiewicz, propozycja
ukształtowania kwartału
między placem Wolności

i „Manufakturą” z widocznym
powiązaniem strukturalnym
w formie pasażu handlowego

proj. i rys.: firma Raczko-
Kokoszkiewicz Architekci, 2011

 II-33. Najprostsze dojście
do „Manufaktury” od placu

Wolności dzisiaj
fot. autora, 2018



Wokół Piotrkowskiej

47

sprzedane prywatnym inwestorom, oczywiście bez żadnego odniesienia do pasażu. Co
ciekawe, miasto najpierw przygotowało teren, dokonując niezbędnych wyburzeń. Częściowo
za publiczne pieniądze i z towarzyszeniem rewitalizacyjnej retoryki zmarnowano kolejną
szansę dla rewitalizacji Piotrkowskiej.

Zaniechanie projektantów albo miejskich urzędników od urbanistyki? Czy może kolejny
przykład blokady możliwości rozwojowych przez źle pojętą ochronę konserwatorską układu
planistycznego? Pozycja galerii handlowych nawet odrobinę nie zostanie więc zachwiana.
Póki co architekci i pasjonaci miasta spierają się o to, czy styl i forma projektowanych
budynków jest właściwa, w tradycji Łodzi, a nawet dlaczego nie dokonuje się odbudowy
w kształcie historycznym.47 Zadziwiające i – przy założeniu dobrej woli – kompletnie
niezrozumiałe...

Dzisiaj, u progu lata 2017 r., widzimy, jak pusty narożnik Ogrodowej i Zachodniej
zaczyna wypełniać się architektoniczną treścią. Powstaje ów biurowiec, o przyzwoitej zresztą
formie. A jednak to kolejna stracona szansa. Szkoda.

Rewitalizacja społeczna?

Ale centrum Łodzi to, szczęśliwie, także habitat całkiem sporej populacji. Nie ma ono
wiele wspólnego z wymierającym wieczorem „Central Business District” miast anglosaskich,
ani nawet z typową handlową dzielnicą miast niemieckich, która żyje tylko sklepami tak
długo, jak one są otwarte. Koegzystencja obu składników: lokalnego i centralnego stanowi
najbardziej pożądaną formę śródmieścia. Skoro tak, to tym mieszkańcom też coś się należy.

Na przykład dostępne dla uboższych ogrzewanie, które nie truje wszystkich. Mroźna
zima 2016/17 pokazała wszystkim, również - nie wahamy się napisać - całemu światu, jak
ekologicznie zacofana jest Polska, a w niej i Łódź. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
potrafiły kilkaset razy przekroczyć dopuszczalne normy (i tak łagodniejsze niż gdzie indziej),
a smog utrzymywał się tygodniami. Nikt właściwie nie mógł przed nim uciec, włącznie
z tymi, którzy już dawno osiedlili się na podmiejskich polach. Niewątpliwie jednak skutki
wdychania skażonego powietrza w śródmieściu musiały być jeszcze gorsze.

II-34. Sieć ciepłownicza
w północnej części
śródmieścia Łodzi, 2015 r.

źródło: SUiKRP 2018

47 Dyskusje na Facebooku, 15 I 2017 r.
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Na ile przyczyną smogu były samochody, a na ile anachroniczne sposoby ogrzewania -
pozostaje rzeczą dyskusyjną. Sądzimy, że to drugie miało w nim udział niebagatelny. Wiele
mieszkań zamieszkałych przez rodziny uboższe nie mogło – z racji kosztów – być opalane
gazem i elektrycznością w wystarczającym stopniu, nawet jeśli miało takie instalacje. Nie
wiemy jednak, na ile można wciąż używać starych pieców węglowych i palić w nich czym
popadnie, byle taniej, i byle tylko było znośnie ciepło.

II-35. Berlin-Schöneberg – zazielenienie ściany
szczytowej. Przy tak wyglądającej niezabudowanej

parceli nawet budowa plomby wydaje się niekonieczna,
a może i niewskazana

fot. autora, 2005

II-36. Berlin-Prenzlauer Berg – zazielenienie
fasady pozbawionej historycznego detalu. Dobrze
wyglądać wyglądać może również pierzeja kiedyś

poharatana przez wojnę i modernizm
fot. autora, 2014

Miasto jednym ze sztandarowych elementów rewitalizacji uczyniło w 2011 r. gruntowne
remonty starych kamienic – tzw. „program Mia100 Kamienic”. Na stronie Urzędu Miasta
istnieje średnio długi tekst,48 z którego wynika, że wszystkie nieruchomości są podłączane do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Podobnej informacji udziela się w odpowiedniej komórce
magistratu, z zastrzeżeniem, że wyjątkowo tam, gdzie nie ma możliwości, daje się ogrzewanie
gazowe. Jaki wielki jest ten wyjątek - nie wiadomo. Kamienice wyremontowane są
rozproszone po całym obszarze śródmieścia. Jak pokazuje mapa ciepłociągów (II-34), wielka
część zabudowy pozostawała wówczas poza jej zasięgiem. Czy ten margines wyjątków jest
rzeczywiście taki mały - można więc wątpić. Do podejrzeń skłania dodatkowo fakt, że

48 URL: bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9240 [V 2017]
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pomimo niewątpliwego dorobku, którym są te zakrojone na szeroką skalę remonty
i modernizacje trwające już szósty rok, nie uznano za stosowne opublikować dokładnego
raportu, a łącze na stronie UMŁ, obiecujące więcej informacji, kieruje na ilustrowaną stronę
na „Facebooku” (!), dawno zresztą rzetelnie nie aktualizowaną.49 Program dotyczy zresztą
tylko ponad stu kamienic, a tych jest w Łodzi dużo więcej. Sto posesji to, dla ilustracji, trochę
więcej niż Piotrkowska od placu Wolności do Zielonej. Do tego program ten jest obecnie
„wygaszany”. Sądzimy zatem, że zamieszczona mapa ciepłociągów śródmiejskich powinna
się szybko wypełnić, i że nie powinny one omijać nieruchomości położonych po drodze.
Także w interesie tych, którzy już z miasta uciekli.

Albo na przykład dać mieszkańcom mniej hałasu komunikacyjnego, a więcej ulic
zmienić w zhumanizowaną przestrzeń publiczną. Odtworzyć przetrzebione szpalery drzew,
wprowadzić zieleń w gniazda posadzki urbanistycznej, zazielenić paskudne ściany szczytowe,
a może i niektóre fasady pozbawione historycznego detalu (II-34, 35). Wyrównać chodniki
i zakazać ich niszczenia przez parkujące samochody. Na tym polu akurat można odnotować
pewne osiągnięcia, które na tle ogólnej mizerii urastają do rangi epokowych osiągnięć.
Zaliczyć do nich można przede wszystkim stworzenie przestrzeni pieszo-jezdnej na ulicach
6 Sierpnia i Traugutta, dokonane niestety z woli mieszkańców miasta, ale przy głośnych
sprzeciwach co bardziej elokwentnych architektów, strażników „drożności układu
komunikacyjnego”. To taka łódzka specyfika. Wzorem Poznania, w którym niedawno
sporządzono interesujący raport zachowań komunikacyjnych, wnosić można, że znaczna
część „przywiązanych do kierownicy” przeciwników „zrównoważonej mobilności”, to
dojeżdżający do Łodzi mieszkańcy podmiejskich pól, łąk i lasów, albo zbudowanych na nich
tandetnych „blokowisk”. Mają oni wciąż decydujący wpływ na miejskich decydentów,
a poniekąd sami nimi są.

Daleko więc jeszcze do radykalnych przemian - wszak to dotyczy tylko elementów
drugorzędnych w sieci łódzkich ulic. A aleja Kościuszki i Zachodnia to wciąż „arteria
zbiorcza”, nawet już po uchwaleniu nowego „Studium uwarunkowań...”. Przy nich jednak też
mieszkają ludzie, jak przy wielu innych ulicach, zakorkowanych w ciągu dnia. Co ciekawe,
przebudowa Trasy W-Z (której dalej poświęcamy osobny rozdział) wymusiła rozcięcie tej
arterii na kilka lat. Do samochodowego kataklizmu jakoś nie doszło.

Albo na przykład dać zaplecze oświatowo-rekreacyjne. Jedną z większych szkód, jaka
dokonała się na początku „transformacji”, i wciąż się dokonuje, jest doprowadzenie do ruiny
dawnego „Pałacu Młodzieży”. Ta centralnie położona budowla, trochę „prawem kaduka”
wstawiona w dobie międzywojennej w miejsce wspaniałych ogrodów Pasażu Majera, była
kiedyś tętniącą życiem placówką, gdzie dzieci i młodzież mogły rozwijać wszelkie
umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych, za stosunkowo niewielką opłatą – od lekcji
języków, przez kształcenie plastyczne, taneczne, po pływanie. Była to instytucja ważna dla
całego miasta, każdy mógł z niej korzystać – także mieszkańcy centrum. Był tam jeden
z dwóch basenów publicznie dostępnych dla młodzieży w śródmieściu. Po 1989 r. gmach
przekazano w ręce przedwojennego właściciela: północnoamerykańskiej organizacji
młodzieży chrześcijańskiej. Dzisiaj widać, że działalność oświatowo-kulturalna zamarła,
dawny basen opustoszał, a scena teatralna zamieniła się w nocny klub rozrywki. Nie powstało
nic, co zastąpiłoby ten budynek-instytucję, który wpisał się w pamięć znacznej części
średniego pokolenia łodzian.

Los dawnego „Pałacu Młodzieży” to nie jest temat obecny w życiu publicznym.
Obecnemu właścicielowi najwyraźniej pozostawia się wolną rękę. Jak jednak wobec tego

49 URL: www.facebook.com/pg/mia100kamienic/about/?ref=page_internal [V 2017].



Wokół Piotrkowskiej

50

 II-37. Kwartał między ulicami Zachodnią (pionowo po
lewej), Więckowskiego, Piotrkowską i Zieloną - propozycja
urządzenia „parku kieszonkowego” na terenie usuniętej
zabudowy i obecnych „biedaparkingów”. Po prawej

propozycja galerii i biblioteki na zamknięciu alei Kościuszki
proj. i rys.: arch. Jakub Tomecki, IAiU PŁ, 2017

 II-38. Rysunek MPZP dla kwartału między ulicami
Zachodnią (pionowo po lewej), Więckowskiego, Piotrkowską
i Zieloną. Oznaczenie „U” przyjęte dla zabudowy usługowej

źr.: MPZP 11 V 2016,
proj. i rys. Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź

milczenia rozumieć propagandę rewitalizacyjną od kilku lat uprawianą przez magistrat, jeśli
ten kluczowy element polityki integracji społecznej50 zieje pustką? Wydaje się, że wszyscy
o nim zapomnieli, choć jego ponura, modernistyczna bryła piętrzy się ciemną masą w samym
centrum, choć przy bocznych ulicach. Stanowi świadectwo nieprzemyślanych decyzji,
podejmowanych na fali „rozliczeń z Komuną”. Ale stanowi też wyzwanie dla rewitalizacji,
a nawet jej probierz. Niech znowu służy mieszkańcom, a nie nocnej rozrywce, urągając swej

50 O potrzebie takiej polityki wyraźnie mówi „Karta Lipska” na rzecz zrównoważonego rozwoju miast
europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów UE w sprawie rozwoju miast i spójności
terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007 r. (szczególnie rozdz. II, część „Aktywna polityka edukacji i szkoleń dla
dzieci i młodzieży”).
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naturze i ogólnej przyzwoitości. Albo niech ją zburzą, robiąc w zamian coś, co przyda się
śródmieściu – choćby pas dawno zaginionych „majerowskich” ogrodów.

Akurat bowiem ten fragment śródmieścia wciąż przystaje do alarmistycznych opisów
typowych „miast dziewiętnastowiecznego kapitalizmu”. Tylko najlepsze z nich miały bowiem
formę, dającą właściwie warunki higieniczne i pole dla codziennej rekreacji. Tak się składa,
że komunikacyjne „łódzkie burzymurki” minionych dekad, a później już „czyściciele
śródmiejskich slumsów” tu i ówdzie dali śródmieściu pewien przestrzenny oddech. Ma on
dziś przypadkową formę odsłoniętych i zaniedbanych oficyn, który przydaje bodaj najwięcej
ponurej sławy miasta biedy i chaosu.

Jest taki teren przy Zachodniej, której jedną pierzeję rozebrano pod poszerzenie ulicy na
początku lat siedemdziesiątych. Położony tuż za proponowaną wcześniej „bramą”
zamykającą kompozycję dawnej „Promenady”. Mógłby się stać „kieszonkowym parkiem” na
bezpośrednim zapleczu wielu kamienic, których mieszkańcy na pewno kompleksu zieleni nie
mają w zasięgu ręki. To, że chodzi tu o obszar szczególnie pozbawiony drzew, przyznaje się
nawet w najnowszym łódzkim „Studium uwarunkowań” z 2018 r.51 – nie jest więc jasne
dlaczego w nieco wcześniejszym planie miejscowym kwalifikuje się go pod zabudowę (II-
38).52 Ten skrawek terenu może być przecież mniej więcej tym, czym zielony skwer w tkance
planowanej XIX-wiecznej dzielnicy w przyzwoitym europejskim mieście. Skwer, na który
starsi mieszkańcy wychodzą poplotkować lub pograć w szachy, a młodsi – by pograć w kosza,
pobiegać a może tylko posiedzieć na trawie, jak dziesiątkach szczęśliwszych miast świata.
Zamieszczamy obok propozycję architekta Jakuba Tomeckiego obrazującą jak ten teren
mógłby wyglądać, gdyby pozostał niezabudowany (II-37). Mamy tam mały zbiornik wodny,
przedszkole, plac zabaw, boisko i sporo zieleni.

Co mamy w „planie miejscowym”? Dużą połać zabudowy usługowej, z dopuszczalną
funkcją mieszkaniową i parkingową jako towarzyszącą.53 A więc szykują się biurowce, bo
przecież nie zespół handlowy, którego zakazano. Właściciel dzisiejszych „biedaparkingów”
być może się ucieszy. Młodzież będzie się mogła wyszaleć raz w roku, jak się urządzi festyn
na Piotrkowskiej. Na co dzień będzie dostępny całą dobę alkohol.

Ale to i tak lepiej, niż pierwotnie proponowany wielokondygnacyjny parking... Chociaż,
jakby się uprzeć, to i marne bunkrowate partery bez okna też można legalnie zbudować jako
ściany nowych pasaży, owej nadziei łódzkich rewitalizatorów na „przyjazną przestrzeń
publiczną”.

W propozycji pana Tomeckiego mamy też wstępny pomysł na północne zakończenie
alei Kościuszki, które byłyby już z powrotem zieloną „Promenadą”. Widzi on tam miejsce dla
jakichś miejskich instytucji kulturalnych, w rodzaju biblioteki i galerii sztuki, a może
prestiżowej sali wystawowej? Lokalizacja jest prestiżowa, ale i trudna przez swój dualizm
bryły. Ale mamy przecież w mieście naprawdę wysoko postawionych Bezdomnych: oba
urzędy sprawujące pieczę na województwem: jeden w prymitywnym wieżowcu za betonową
ścianą arterii, a drugi - kątem przy miejskim ratuszu. A gdyby tak aleja „Promenady”
prowadziła do Gmachu Województwa, obejmującego wlot nieco zwężonej Zachodniej, ponad
którą urządziłoby się transparentną salę Sejmiku? To tuż obok stacji kolei regionalnej mającej
łączyć wszystkie ziemie Łódzkiego z jego stolicą. Czyż można w Łodzi znaleźć lepszą,
bardziej praktyczną i bardziej wymowną lokalizację? Dobrze byłoby tego nie zmarnować
w imię „świętej ulicy zbiorczej” od półwiecza niszczącej to śródmieście...

51 Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Łodzi, uchwała Rady Miejskiej w Łodzi, 28 III
2018 r. (dalej SUiKRP 2018),Miejska Pracownia Urbanistyczna, Uwarunkowania - Tekst str. 72-73.
52MPZP 11 V 2016.
53MPZP 11 V 2016, §18.2.
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II-39. Jeszcze jedna
studencka koncepcja
placu po synagodze.
Zielony dach nad
wyjściem ze stacji,
w sześcianie projekcja
wnętrza zburzonej
świątyni jako
uzupełnienie programu
nowej biblioteki.
Widać wyloty pasaży
prowadzących do
Piotrkowskiej

proj. i rys.: Joanna Masiarek,
Tomasz Sęczek, Artur
Janiak, IAiU PŁ, 2017

II-40. Studencka koncepcja dla rejonu stacji Centrum, z parkiem „kieszonkowym” na miejscu wyburzeń, zespołem
biblioteki w miejscu synagogi, Gmachem Województwa oraz odtworzoną „Promenadą”

proj. i rys.: Sandra Ambroziak, Andrzej Giełzak, Natalia Rucińska, IAiU PŁ, 2017


