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III – „PÓŁWSIE” ŚRÓDMIEJSKIE

Kwartały „potiomkinowskie”

Od przodu dość nobliwy plac z wielką bryłą neogotyckiej katedry pośrodku, otoczony
zabudową, w której wyróżnia się gmach kurii archidiecezjalnej i ponury gmach seminarium
duchownego. Kościelna enklawa w południowym śródmieściu Łodzi, bez sklepów, kawiarń,
raczej martwa na co dzień, ożywająca tylko od święta i tylko na fragmencie. Mimo to jest to
jeden z niewielu placów miasta, będących nimi nie tylko z nazwy. Nosi on jednak ślady erozji,
która pochłonęła parterowy domek na samym rogu Piotrkowskiej. Domek się zapadł chyba ze
starości, a od dobrych 20 lat nie znalazł się nikt, kto by tu zbudował kamienicę, choć miejsce
ma wybitne walory – zieleń, przestrzeń, ładny widok. Ktoś tylko kiedyś pustą działkę
ogrodził prymitywną siatką, wprowadzając, zapewne pod dyktando miejskich inżynierów od
dróg, charakterystyczny ścięty narożnik. Na szczęście posiano trochę trawy.

III-1. Miasto zatrzymane w rozwoju. Południowe śródmieście: charakterystyczne wieże kościelne
i „potiomkinowskie” pierzeje ulicy Piotrkowskiej, też poważnie wyszczerbione. Pół wieku temu

między kamienicami stałyby parterowe domy, a wzdłuż krawężników – szpalery drzew
fot. autora, 2017

Gdybyśmy jednak przenieśli się jakieś 50 m w głąb kwartałów, zobaczylibyśmy obraz
pustki, chaosu i opuszczenia gdzieniegdzie udatnie maskowanych palisadami ogrodzeń. Mało
co pozostało z dawnych ogrodów. Nie ma funkcji, nie ma ludzi, nie ma sensu. Miasto
rozciągnęło się na kilometry dalej, a jego struktura w środku tym łatwiej popękała, że nigdy
nie zdołała się ukształtować jako w pełni miejska. Powstały nikomu niepotrzebne połacie
śródmieścia. Taka „erozja” miasta, któremu zabrakło sił witalnych albo - mądrości rozwoju.

Nie byłoby tak, gdyby Łódź rozwijała się wedle racjonalnych zasad. W drugiej połowie
XIX w., w miarę przekształcania się jej w duże miasto, stało się jasne, że układ osad
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rękodzielniczych wymaga strukturalnych przemian. Trudno bowiem efektywnie wykorzystać
wnętrza prostokątnych kwartałów, o bokach liczących nawet po 300 i więcej metrów.
Wyrazem inwestycyjnej presji stały się wtórne przebicia pojedynczych ulic, podejmowane
zwykle jako inicjatywy prywatnych przedsiębiorców: Pasaż Mejera, Ewangelicka, Solna.
Jedna inwestycja miała ambitniejszą skalę i cele – ulica Spacerowa, zwana też Promenadą,
a dzisiaj aleją Kościuszki. Miał to być rodzaj wielkomiejskiego bulwaru, równoległego do
Piotrkowskiej, z zazielenionym pasem umieszczonym pośrodku. Przebijanie go w poprzek
wydłużonych śródmiejskich działek dokonało się na pierwszym, północnym odcinku, na
przełomie lat 60-tych i 70-tych. Do wybuchu I wojny światowej uporano się z tą inwestycją
do dzisiejszej ulicy Żwirki, wedle innych zasad rozplanowania. Kontynuacja na południe
pozostawała zapisana w planach, które realizowano jeszcze wolniej: dopiero w latach 80-tych
ubiegłego wieku dociągnięto jezdnie do obecnej Radwańskiej. W kwartałach położonych
wokół Katedry aleja Kościuszki nigdy nie powstała.

Nie przeszkodziło to jednak budowie w głębi kwartałów kilku kilkunastopiętrowych
mieszkalnych bloków, które „już niebawem” miały być obsłużone planowaną ulicą.
Wzniesiono je w ramach tzw. „Osiedla Świerczewskiego-Czerwona” projektowanego jeszcze
w latach siedemdziesiątych.1 „Tymczasowo” powstały od otaczających ulic improwizowane
dojazdy o dziurawych płytach, które zajęły miejsce podwórzy i ogrodów. Jak dotąd – kosztem
ciągłości pierzei, wzdłuż oficyn zamienionych w slumsy albo monstrualnych ścian
szczytowych. Przeskalowane wieżowce, tandetnie wykonane, świadczą o poziomie
technicznym epoki. Między nie wciskają się zdegradowane i odarte z tynku oficyny.

Można to wszystko uznać za świadectwo katastrofy agresywnego modernizmu, który
miał – wedle urbanistycznej wizji z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – całkowicie
zastąpić tradycyjne miasto zbudowane wedle logiki ulicy i przyległej doń parceli. Misja
„zbawiania świata” modernistycznych planistów była ułatwiona, ponieważ kwartały,
o których mowa, nigdy nie były w pełni ukształtowane, nawet na obwodzie brakowało
zabudowy. Najwyraźniej praktyka pozostawiania obszarów śródmiejskich niewykorzystanymi,
przy jednoczesnej zabudowie peryferiów miasta, ma w Łodzi naprawdę długą tradycję,
sięgającą jeszcze okresu burzliwego, kapitalistycznego rozwoju. Ułatwiło to „misję”
modernistom. Zaczęła się jeszcze w latach czterdziestych: zdaje się o tym świadczyć wielki
budynek szkoły z boiskami (jak wolno sądzić, wraz z nastaniem doktryny socrealizmu
„ubrano” go w kuriozalny detal gzymsów i lizen), który wciśnięto trzy metry przed okna
zamieszkałej oficyny, reliktu jakiejś dawnej parceli. Szkoła wraz z ”blokowiskiem” są
przykładem powojennych inwestycji mimo wszystko sprzecznych z charakterem miejsca
i wprowadzających całkowicie odmienną logikę przestrzeni. Ostatecznym efektem jest
nieznośny, wszechogarniający chaos. Ten chaos utrwalił się prawnie: mieszkania w blokach
są często prywatną własnością i potrzeba by było szczególnej ekwilibrystyki, by doprowadzić
do ich wyburzenia - jak setek innych „blokowisk” w miastach Zachodu. Jedyne, czego się
dopracowano w Łodzi - to ciągłość chaosu. Dokonane inwestycje nie posunęły znacząco do
przodu misji porządkowania miasta i racjonalizacji jego struktury. Stanowią one do dzisiaj
memento czym jest źle zarządzane miasto, w którym nie ma ciągłości zadań i zamierzeń.

Aleję Kościuszki planowano prostą, jak wszystkie ulice śródmieścia. Inwestycję
próbowano przygotować wyburzając nieliczną zabudowę, w tym tę od Placu Katedralnego,
i likwidując wewnętrzne ogrodzenia posesji. Nawet nowowzniesiony dom mieszkalny dla
księży przy ulicy Worcella (dzisiaj Skorupki) ukształtowano jako wycofany narożnik. Gdyby
Kościuszki powstała, to pod ścianą seminarium duchownego na placu Katedralnym przecho-

1 Głos Robotniczy, 16 X 1975, 27 II 1980 - wybór notatek prasowych; kwerenda dzięki uprzejmości Tomasza
Krystkowskiego.
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 III-2. Północny kwartał przykatedralny. Szkoła
(dziś nieczynna) i oficyna mieszkalna –

zakonserwowane kuriozum epoki „planowej
gospodarki”

 III-3. Dawne boisko szkolne – dziś parking
szpitala naprzeciwko

 III-4. Zabudowa od ulicy Wólczańskiej
 III-5. Blok „osiedla Świerczewskiego-

Czerwona” i pozostałość miasta
 III-6. Narożnik al. Kościuszki i Radwańskiej.
Nawet nowe inwestycje pogłębiają chaos, zamiast

spajać strukturę miasta
fot. autora, 2016

dziłaby dzisiaj dwujezdniowa arteria, prawdopodobnie z linią tramwajową pośrodku. Kuria
rzymskokatolicka zapewne nie była tą perspektywą zachwycona. Gdzieś w okolicach stanu
wojennego 1981 r. (raczej nieprzypadkowo wtedy) plany zmieniono – odtąd przedłużona
ulica miała esowatym korytarzem łączyć się z ulicą Wólczańską jeszcze na długości kwartału
północnego. Rezerwa terenu w kwartale południowym straciła rację bytu, chociaż parę lat
wcześniej politechnika zdołała wybudować tam kilkunastopiętrowy akademik.
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Nawet w tej wersji jednak ulicy nie zaczęto budować przez kolejne 35 lat. Po niedoszłej
arterii pozostały wertepy porośnięte krzakami, między którymi wydeptywano ścieżki.
Enklawy niczego zaczęły służyć wyprowadzaniu psów, a także jako miejsce ukrytej
aktywności okolicznego półświatka. Królestwo zapomnienia, niebezpieczne pole o 50 metrów
od okien kurii biskupiej, dezurbanizacja o 100 metrów od głównej ulicy miasta, też zresztą na
tym odcinku mało uczęszczanej, chociaż może bardziej interesującej od centralnej części
dzięki istnieniu wielu charakterystycznych form architektury: perspektywy dwóch wież
kościelnych, okazałej fasady wielopiętrowej fabryki Silbersteina, czy licznych rezydencji
przemysłowców (na ich tyłach też zresztą tereny stopniowo zmieniły się w nieużytki). W tym
wszystkim jakoś istnieją jeszcze relikty Łodzi małomiasteczkowej – parterowe domy tkackie,
z których co prawda tylko jeden, a może dwa zdają się być autentyczne.

Na południowym boku obszaru również doszło do erozji spowodowanej przez potrzeby
komunikacyjne. Jeszcze w latach siedemdziesiątych poszerzono mianowicie ulicę Czerwoną,
będącą unikatową w śródmieściu formą urbanistyczną. Umieszczone przy niej willa
i fundacje charytatywne właścicieli jednej z największych łódzkich fabryk – Geyerów,
otoczone są ogrodami. Przy okazji wyburzono zabudowę miejską od Piotrkowskiej, pozostała
po niej boczna oficyna. Stanowi ona odtąd przypadkową pierzeję ulicy, położoną dokładnie
na przedpolu kościoła ewangelickiego, jednego z największych i najbardziej wartościowych
w mieście. Zadziwiające, że ten urbanistyczny substandard, niestety charakterystyczny dla
wielu zrujnowanych ulic śródmieścia, tak spowszedniał, że nikogo zdaje się już nie razić.
A chodzi nie o przypadkowe skrzyżowanie, ale o miejsce ważne nie tylko z racji istnienia
okazałego zboru, ale także, a nawet przede wszystkim, z racji położonej po przekątnej „Białej
Fabryki”, wybitnego reliktu wczesnej architektury przemysłowej, świadczącego o początkach
mechanizacji przemysłu nie tylko łódzkiego, ale całej dawnej rosyjskiej części Polski. Setki
odwiedzających mieszczące się w nim Muzeum Włókiennictwa, placówki do niedawna
prężnie działającej, mają wątpliwą przyjemność konstatowania przestrzennego chaosu.
Gdzieś w dawnych planach tkwiła rozbudowa Czerwonej do skali miejskiej „autostrady”. Do
tego na szczęście nie doszło, choć pożądliwe oko łódzkiej inżynierii komunikacji
niebezpiecznie przyglądało się Czerwonej jeszcze kilka lat temu.

Transformacja po 1989 r. – czyli raczej gorzej niż lepiej

Reprywatyzacja po 1989 r. przyniosła amok grodzenia. Dzisiaj cały kwartał południowy
to mozaika siatek, płotów i ogrodzeń różnej maści (z „polskim”, prefabrykowanym,
„neorokokowym” włącznie), które jednak bardziej trzymają się podziałów lokacyjnych. Płoty
te z czasem przebudowuje się i „upiększa”. Za nimi również skrywają się nieużytki, albo
wybetonowane parkingi – pewne źródło dochodu. Ofiarą manii „fortyfikowania” padł
akademik. Najpierw najkrótszy dojazd do niego został zablokowany roszczeniami właściciela,
a nowy, który naprędce znaleziono, przybrał formę wąskiej pseudouliczki między ścianami
ogniowymi oficyn i płotami, za którymi niczego nie ma. Potem właściciel posesji od
Piotrkowskiej zaspawał tylną furtkę. Odtąd mieszkańcy feralnego budynku zamiast
50 metrów do sklepów i przystanku chodzić muszą dookoła co najmniej pół kilometra. Nawet
otoczenie kościoła, tym razem ewangelickiego, pozostaje wyłączną domeną parafii,
niedostępną dla przechodniów – chociaż możliwość obchodzenia kościołów to jedna
z podstawowych przyjemności, w jakie obfitują porządne, historyczne miasta. W Łodzi
jednak urbanistyka jako umiejętność urządzania przestrzeni w imię dobra publicznego
pokazała dobitnie, że nie istnieje.
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Południowy kwartał przykatedralny:
 III-7. „Ulica” do akademika PŁ – bliżej
Wólczańskiej. Łódzka przestrzeń publiczna

XXI w.?
III-8. „Ulica” do akademika PŁ – grodzenie

nieużytków w głębi kwartału
III-9. Grodzenie nieużytków – południowy

kwartał przykatedralny
fot. autora, 2016

Na północy jednak, gdzie rezerwa terenu pod trasę wciąż obowiązywała, więcej
pozostało po staremu, a zmiany są jeszcze bardziej siermiężne. Oto wlot przyszłej arterii
długo był „tymczasowo” zablokowany labiryntem pordzewiałych siatek, formujących
biedaparkingi, otoczenie biedasklepu i nie wiadomo co jeszcze. Bloki modernistyczne
również się poodgradzały od niebezpiecznego otoczenia i udają twierdze, co prawda wyraźnie
nadgryzione zębem czasu. Dookoła „twierdze” otaczają parkingi, wciśnięte jak tylko można
było. Piesze przejście w poprzek kwartału, nazywane szumnie „Aleją” czegośtam zaczyna się
przy odrapanej ścianie dawnego teatru, przechodzi w zniszczoną drogę, by wyjść na
Wólczańską wśród resztek zabudowy, zrujnowanych, ale wciąż częściowo zamieszkałych, ze
ścianami pokrytymi bohomazami. Wielką szkołę zamknięto, ponieważ nie ma już
wystarczająco wielu dzieci ani młodzieży w tej wymierającej części śródmieścia. Jej boisko
stało się parkingiem, służącym zapewne pracownikom okolicznego szpitala, a ogrodzenie
istnieje już tylko gdzieniegdzie.

Inwestycji prawie nie ma, jak na skalę potrzeb. Z wyjątkiem hotelu na rogu
Piotrkowskiej, który otwarto kilka lat temu w budynku powstającym z przerwami przez 30 lat.
Dość niemodna, historyzująco-postmodernistyczna jest też jego forma. Mimo, że hotel jest
czterogwiazdkowy, inwestora stać było tylko na naziemny parking, ulokowany w głębi
kwartału. Jak na prestiżowy obiekt przystało – ogrodzenie jest wysokie, czyste i zadbane;
wielki kontrast w stosunku do innych. Nie uznano jednak za stosowne pokryć je zielenią,
widocznie zieleń prestiżu by odjęła, w przeciwieństwie do widoku samochodów. Tuż obok,
na terenie zieleńca pozostałego po jakimś ogrodzie, spółdzielnia mieszkaniowa miała wznieść
nowy budynek bliżej Piotrkowskiej. Wzbudziło to protest mieszkańców, którym zablokowano
by widok na zamczystą fabrykę Silbersteina, w wyniku czego od projektu odstąpiono.
Bankructwo spółdzielni odsuwa tę inicjatywę w niebyt. Przedpole fabryki pozostaje
skromnym zieleńcem, flankowanym nieuporządkowanymi ścianami i rozpadającym się
dojazdem z ażurowych płyt.
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III-10. Plac Katedralny – zaplecze prezbiterium
fot. autora, 2017

III-11. Plac Katedralny – południowa pierzeja
fot. autora, 2017

Drugim poważniejszym inwestorem jest kościół katolicki. Dokonał on jeszcze w latach
90-tych odbudowy północnej pierzei Placu Katedralnego, rozbudowy seminarium, a ostatnio
wzniósł spory gmach przy pierzei południowej, o dość niejasnej funkcji. Jego okazałe wejście
od lat blokuje „tymczasowa” siatka. Nie jest to także dzieło o formach charakterystycznych
dla współczesnej architektury, ale najważniejsze, że nie przydaje placowi aktywności, jak też
że – blokując „kąt wewnętrzny” placu – utrudnia wprowadzenie wtórnej sieci ulicznej do jego
wnętrza. W gruncie rzeczy plac pozostaje więc martwy przez znakomitą większość dni
w roku i zamiast być „węzłem przestrzeni”, w którym można by delektować się pięknem
strzelistych okien prezbiterium, wieńca łuków przyporowych i smukłej wieży katedry, jest
tylko przestrzenią do pokonania w codziennych przemieszczeniach studentów śpieszących na
uczelniane zajęcia. Nawet ławki kilka lat temu pousuwano. Nic placowi nie pomogło
ustawienie pomnika upamiętniającego „katastrofę smoleńską” z 2010 r., bo nie jest to funkcja
mogąca trwale aktywizować przestrzeń. Unikatowy zasób, którym jest forma katedry,
wybitne dzieło późnego neogotyku, w towarzystwie neoklasycyzmu Pałacu Biskupiego
i wianuszka okazałych drzew - pozostaje niewykorzystane. Trzeba by zajrzeć w tajniki duszy
właścicieli posesji w południowej pierzei, jak też działających w mieście przedsiębiorców
budowlanych, by dowiedzieć się dlaczego jedna z najlepszych lokalizacji śródmiejskich dla
domów mieszkalnych, którym jest południowa pierzeja placu, dotąd pozostaje niezabudowana.
Czy istnieje jakieś godziwe wytłumaczenie dla długoletniego désintéressement miasta
aktywizacją kluczowej przestrzeni południowego śródmieścia?

III-12. Podwórko przy Piotrkowskiej. Dom
frontowy nie istnieje, otworzył się widok na

oficyny i ściany ogniowe
fot. autora, 2017

III-13. Dojazd do jednego z bloków „osiedla
Świerczewskiego-Czerwona”, widok od

Piotrkowskiej
fot. autora, 2017
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Podobnie jak gdzie indziej w śródmieściu, niektóre kamienice poddano remontom,
w tym niepozorną jednopiętrową, która jednak uchodzić może za jeden z najstarszych domów
zachowanych w mieście. Jednak cały kompleks okazałych kamienic w południowej części
obszaru wciąż wygląda na zaniedbany, a zabudowa w głębi działek widoczna przy braku
frontu - to wciąż odrapane slumsy. Co więcej, nawet jeden z domów przemysłowców,
wcześniej siedziba konserwatora zabytków, popada w coraz większą ruinę, upodobniając się
stopniowo do zaplecza. Nowa nawierzchnia Piotrkowskiej - wielka inwestycja miejska
z 2008 r. - jak widać nie przyniosła ożywienia inwestycyjnego, bo nie leczy się chorób
krążenia aspiryną. Leczenie wymaga głębokiego „przeorania” struktury zabudowy, podziałów
i własności, i będzie raczej bolesne.

Początki prawdziwych działań?

Wszystko to dzieje się przy południowej części głównej ulicy miasta, około kilometra
od jej centralnego odcinka. Jeżeli narzeka się na to, że straciła ona przynajmniej część swojej
tradycyjnej roli, to czyż nie stało się to także dlatego, że brakuje przyzwoicie zabudowanego
i zamieszkałego miasta w jej bezpośrednim kołnierzu? Po drugiej stronie Piotrkowskiej jest
jeszcze gorzej: tam nie mieszka już prawie nikt, ponieważ prawie wszystkie parcele zajął
kiedyś przemysł. Pozostały po nim co większe hale – wykorzystywane ad hoc, a częściej
ziejące pustką. Mamy tam i wielkie nieużytki, i wielkie wybetonowane parkingi, których nikt
nie używa – pamiątkę po niezrealizowanych planach adaptacji. Jak może dobrze
funkcjonować centrum miasta, jeśli od dzielnic mieszkalnych oddziela ją pas „niczego”? To
„nic” jednak jest w Łodzi skrzętnie ukryte, za ładnie wyglądającymi historycznymi fasadami
wydłużonych ulicznych pierzej. Przyzwyczajono się do ich wyglądu, do tego, że wzbogacają
je sylwety znanych wszystkim budowli, a nikt nie zagląda na zaplecze. Tam zaś marnotrawi
się wielkie tereny, które – należycie zabudowane i zagospodarowane – stanowią gdzie indziej
klucz do zdrowego miasta „krótkich dróg”. Wielka suburbanizacja, nawet ta osiedlowa,
wydaje się zupełnie niepotrzebna. Terenów pod zabudowę jest pod dostatkiem, trzeba tylko tę
zabudowę umożliwić, a może też ją samemu podjąć – na przykład jako budownictwo
komunalne.

Konieczną restrukturyzację własności terenu ma się przeprowadzić przy pomocy planu
miejscowego, którego pierwszą propozycję Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła
publicznie w końcu 2015 r. Jak czytamy w artykule prasowym: „Przeciwko tym planom
zgodnie zaprotestowały Kuria Archidiecezji Łódzkiej, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
i parafia ewangelicko-augsburska, ponieważ to ich działki przepołowiłyby drogi. Politechnika
Łódzka sprzeciwia się natomiast samemu tworzeniu skweru pod oknami IX Domu Studenta
PŁ, [ponieważ] (...) skwer obniżyłby poziom bezpieczeństwa okolicy.”2

Zapewne jakąś kompromisową formę planu uda się w końcu wynegocjować (albo
oktrojować), jednak sam fakt tak licznego pojawienia się protestów pokazuje specyfikę
problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć przy sanacji śródmieścia Łodzi. Pokazuje też
sposób myślenia tych osób i instytucji, które w tym patologicznym układzie znalazły sobie
całkiem wygodne miejsce. Ten układ bowiem, choć oznacza gigantyczne marnotrawstwo
cennego terenu, przestrzenny chaos i odrażający wygląd negatywnie wpływający na ogólną
percepcję miasta, służy partykularnym interesom niewielkiej grupy użytkowników. Każdy
z nich dąży do przekształcenia swojej własności w niezdobytą „twierdzę”, otoczoną

2 Agnieszka Magnuszewska, Jacek Losik, Będzie przedłużenie Kościuszki? Mieszkańcy bloku przy Piotrkowskiej
wolą parking, w: Dziennik Łódzki, 23 XII 2015.
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parkanami, z zaspawanymi furtkami, „twierdzę” zamkniętą przed normalnym życiem miasta.
Stuletnie zaniedbania w kształtowaniu racjonalnej struktury śródmieścia, a potem masowy
exodus inwestycji na coraz dalsze obrzeża miasta, spowodowały, że to życie miejskie jest
postrzegane tylko jako zagrożenie. Nie mają znaczenia wzorce setek innych dobrych miast,
gdzie ulica jest ulicą, plac – placem, a kwartał miejski – kwartałem. W interesie wszystkich
mieszkańców.

A przecież jest to tylko część prawdy. Dookoła tego zaniedbanego obszaru, który sam
przypomina „wioskę potiomkinowską” (chociaż pierzeje dość szczerbate)3, mamy nie tylko
kolejne pustki, jak te na tyłach dawnych fabryk po przeciwnej stronie Piotrkowskiej, ale
i całkiem nobliwe instytucje.

Możliwe „bieguny wzrostu”

Na plan pierwszy wysuwa się politechnika, z dwudziestoma tysiącami studentów
i pracowników, z których znaczna część codziennie przemieszcza się w poprzek obszaru. To
jest potencjalny krąg użytkowników i konsumentów. Jak to się jednak dzieje, że ta duża
uczelnia raczej zamyka się w sobie za ogrodzeniem i bramami, zamiast otwierać się na
otaczające miasto fasadami okazałych gmachów? Przestrzeń publiczna powinna być nie tylko
wewnątrz uczelni, ale także, a może nawet przede wszystkim na jej styku z miastem.
Wówczas byłaby ona znaczne bardziej zauważalna dla szerokiej publiczności, tworząc sferę
znaczeniową sprzyjającą jej samej, jak i powstaniu interesującej i ożywionej przestrzeni
miejskiej. Nie można budować wizerunku tylko na walorach pofabrycznych budowli, ale
trzeba tworzyć nowe wartości wespół z otaczającym miastem. A jest po temu wiele okazji,
ponieważ uczelnia jest też wielkim inwestorem. Szkoda jednak, że nowe budowle tylko
w stosunkowo niewielkim stopniu przyczyniają się do dobrej organizacji przestrzeni
otaczającej oba „kampusy”. Dzisiaj, prócz pofabrykanckich willi, które z natury swojej nie
mają akademickiego wizerunku, uczelnia potrafi kontaktować się z ulicą ogrodzeniem
z reklamowym billboardem i bardzo mizerną bramą z takąż portiernią. Miasto jest co prawda
zbiorem rozmaitych całości, ale prawdziwe miasto jest wtedy, gdy te całości współtworzą
przestrzeń pomiędzy sobą w taki sposób, że ma ona przyjazny dla użytkownika charakter.
Funkcja, forma i znaczenie muszą się w niej spotkać i być ze sobą harmonijnie powiązane. To
w śródmieściu Łodzi niestety jest rzadkością, a jeśli już to jest – to raczej nie pochodzi
z najnowszych czasów...

Druga stronę naszego południowośródmiejskiego „przesmyku” zajmują wspomniane już
rozległe tereny poprzemysłowe dawnego „królestwa” Scheiblerów i Grohmanów, ale
z zabudową w znacznej części zachowaną, i w znacznej części bardzo wartościową.
Najbliższy Piotrkowskiej jest kompleks dawnej scheiblerowskiej wykończalni na tzw.
„posiadle bielnikowym”, o genezie sięgającej lokacji osad przemysłowych. Od czoła uzyskał
on udatnie stworzone centrum kulturalne („Art-Inkubator”). Jak pokazują załączone zdjęcia,
za nim kryje się coś na kształt „starego miasta”, o plątaninie wąskich uliczek flankowanych
ceglanymi halami - ale od momentu zamknięcia fabryki, czyli od ponad 10 lat, popadającymi
w coraz większą ruinę. Mamy wśród nich „rodzynek” fabrycznej architektury - secesyjną
elektrownię, z dobudowanym żelbetowym kompleksem kotłowni. Gdyby równie dobra
adaptacja rozszerzyła się na pozostałe budynki, to ten największy zachowany obecnie zespół
poprzemysłowy mógłby stać się bardzo atrakcyjnym fragmentem miasta, skarbnicą

3 Duch Grigorija Potiomkina, który - mimo że książę był za życia wielkim założycielem miast południowej
części Imperium, włącznie z Odessą - zechce nam wybaczyć to odwołanie się do niesłusznego, być może,
stereotypu.
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„fabrycznego autentyzmu”, który u Poznańskiego zatracił się we wszechogarniającej komercji
„Manufaktury”. Niestety – nie ma pewności, że tak się stanie, a hale nie zamienią się
w zupełną ruinę, taką jak nieodległa tkalnia, odwiedzona przez papieża Jana Pawła II
w 1987 r. Ale znowu ten największy zachowany zasób mogący odwrócić trendy zamierania
widoczne w południowym śródmieściu nie ma bezpośredniego kontaktu z Piotrkowską: na
drodze bowiem stoi kolejne „udzielne księstwo” – działka banku i jego parking.

400 metrów od Piotrkowskiej: zabudowa dawnej
„wykończalni” fabryki Scheiblera. Tak wyglądała na

początku XXI wieku
 III-14. Hala naprzeciwko elektrowni
 III-15. Główna ulica kompleksu

 III-16. Ulica na planie „L” – widok na załamanie

fot. autora, 2001

Jakimś jednak zadziwiającym aparatem kwalifikacyjnym wyeliminowano tę enklawę
z obszaru, któremu w 2015 r. nadano status tzw. Pomnika Historii, podczas gdy włączono do
niego na przykład zabudowania fabryki Steinertów, stykające się ścianą szczytową. Pomnik
Historii to najwyższa krajowa ranga zabytku, którą zresztą przyznano niejako hurtem łódzkim
obiektom dopiero mniej więcej 20 lat po jej zainicjowaniu w Polsce.4 Można się domyślać, że
nie jest (albo nie było) intencją władz koniecznie zachować tę enklawę dla potomności. Są
zapewne łatwiejsze sposoby zbicia politycznego kapitału, a dawna wykończalnia nie wydaje
się wystarczająco na widoku. Co innego modernizacja stadionów...

Sądzimy wszakże, że istnieją też inne siły zainteresowane zachowaniem status quo
zamkniętej enklawy, nawet w ruinie. Stanowi ona bowiem 800-metrowej długości kwartał

4 Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 II 2015 r., Dz.U. RP z 6 III 2015, poz. 315.
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rozcinający dwa światy społeczne. Po jednej stronie, na południu, znajduje się kilkanaście
kwartałów zabudowy mieszkalno-przemysłowej wzdłuż ulicy Przybyszewskiego, które
wyraźnie rysują w oficjalnych analizach jako strefa kryzysu społecznego.5 Po drugiej zaś,
północnej, powstały trzy obszary „osiedli grodzonych”, w których ceny mieszkań sięgają
najwyższych pułapów w mieście. Sposób zabudowy, często nie tworzący w ogóle
poprawnych pierzej ulic, znajdującej się w zewnętrznym, nieprzyjaznym świecie „trudnego
miasta”, stanowi dobry symptom tego, czego można się spodziewać nawet wtedy, gdyby
jakimś cudem pustki „półwsi śródmiejskich” zaczęły się zabudowywać. Pokazuje też, że
charakterystyczne dla pokiereszowanych kwartałów niewielkie działki nie są najlepiej
widziane przez potencjalnych inwestorów, bo trudno z nich uczynić „twierdze”.

III-17. „Osiedla
grodzone” przy
wykończalni
scheiblerowskiej i pas
nigdy nie zbudowanej
ulicy miejskiej

fot. autora, 2017

Jeśli już zamożni mieszkańcy zdecydowali osiedlić się w „osiedlach grodzonych”
Tylnej i Tymienieckiego, to zapewne nie po to, by przez otwarcie „posiadła bielnikowego”
znaleźć się w bliżej obszaru kryzysowego. Co więcej, pojawienie się poprzecznych ulic
spowodowałoby wzrost uciążliwości ruchu samochodowego. Mimo że są deweloper zostawił
miejsce na jedną ulicę, mimo że na terenie fabryki dokonano odpowiednich podziałów
geodezyjnych, miasto wciąż nie przejęło terenu. Najwyraźniej nie widzi ono powodu podziału
wielkiego kwartału, uznając tym samym za uprawnioną wizję swojej struktury jako collage’u
wielkich, grodzonych prywatnych własności. To samo potwierdza się i dalej w kierunku
Księżego Młyna, tam mamy kolejne 800 metrów poprzemysłowej własności, rozcinającej
miasto. Nawet wynikające z tego dodatkowe problemy z ruchem kołowym nie są
wystarczającym argumentem dla skądinąd czułej na przepustowość administracji drogowej.
Na nic nie zda się teoria urbanistyki, miejscy decydenci wiedzą swoje. Sami, czy
odpowiednio motywowani?

Oczyma wyobraźni można zobaczyć, jak zamknięta teraz ogrodzeniem
poscheiblerowska enklawa ożywa jako miejsce, gdzie się mieszka, pracuje, tworzy i bawi.
Miejsce atrakcyjne, ściągające też mieszkańców innych dzielnic, ale też miejsce pracy
również tych, co mieszkają po obu stronach sąsiedztwa. Miejsce integrujące, a nie dzielące.
Miejsce szczególnie miłe do przebywania, łódzkie „stare miasto”. Mamy nadzieję, że walory
historycznych murów żyjących na nowo, zapanują nad obawami. To chyba najważniejszy

5 Mapy analiz do celów rewitalizacji z 2015 r. na witrynie łódzkiego GIS, URL:
http://gis2.mapa.lodz.pl/flexviewers/analiza_rewitalizacji/ [VI 2017]
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zasób południowego śródmieścia. Pasuje dla niego zupełnie inna formuła istnienia, niż
półwiejskie twierdze proponowane przez deweloperów. Niestety nie należy w Polsce
spodziewać się, by stworzyli oni sami dobrą urbanistykę - na to istnieją dziesiątki dowodów
we wszystkich miastach. Jest natomiast rolą miasta dopilnować, by tak się stało. Albo by tę
dobrą zabudowę stworzyć własnymi siłami, jak to się działo przynajmniej od stu lat w wielu
„zdrowych” miastach Europy.

Miasto deweloperów i technokratów, czy miasto jako dzieło sztuki?

Żeby przekonać się, jak może wyglądać przestrzeń tworzona przez deweloperów
i zgodnie z ich interesami, można wybrać się na jedne z najbardziej centralnie położonych
„półwsi śródmiejskich” - czyli na kolejny patologiczny „megakwartał” między ulicami
Sienkiewicza, Nawrot, Kilińskiego i Piłsudskiego. Trudno jest racjonalnie wytłumaczyć
obecność kilkunastu hektarów terenu opuszczonego w miejscu sąsiadującym bezpośrednio
z centralnym fragmentem Piotrkowskiej. Nie było tam wielkich fabryk, które nagle przestały
istnieć - poszukiwanie przyczyn pozostawimy znawcom tajników historii Łodzi. Dzisiaj
ważne jest to, że podobnej skali obszar bez użytkowników nie może nie wpływać na prężność
gospodarczą samego centrum miasta, a także na stan otaczającej zabudowy. To właśnie
wskutek opuszczenia i wynikającej z niego degrengolady ulica Kilińskiego stała się smutnym
symbolem upadku śródmieścia. Jej przedłużający się remont jeszcze przypieczętował zapaść
lokalnego handlu do tego stopnia, że teraz już może być mowa o odbudowie.

Teraz odbudowa ta pomału następuje. Choć wciąż istnieją ruiny i pustostany, pojawia
się na przykład hotel, niczym przybysz z innego świata. Co ważniejsze jednak, rozkręca się
zabudowa „megakwartału”, będąca kombinacją prywatnej inwestycji mieszkaniowej
z interwencją miasta w postaci budowy ulic wewnętrznych.

III-18. Proponowany w 2004 r. układ ulic i zabudowy
w kwartale „jezuickim”

rys. Marcin Zajączkowski i autor, „ProRevita”, 2004

III-19. Proponowana nowa ulica od Kilińskiego
nakierowana osiowo na Kościół Jezuitów
rys. Marcin Zajączkowski i autor, „ProRevita”, 2004
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III-20. Nowa ulica od Nawrotu mija się z osią wysokiej
części nowego budynku mieszkalnego

fot. autora, 2016

III-21. Zrealizowana nowa ulica od Kilińskiego,
flankowana ścianą szczytową kamienicy i podwórzową
oficyną. Szkolny przykład jak nie należało jej przebijać

fot. autora, 2016

W pierwszych latach XXI w. takie postępowanie przewidywano w programie
rewitalizacji „ProRevita”,6 którego obszar ten stał się jednym z dwóch poddanych
szczegółowemu opracowaniu. Upatrywano w nim wówczas szansy na stworzenie
modelowego fragmentu nowego „habitatu” w śródmieściu, już samą formą mogącego
przyciągnąć chętnych do zamieszkania w obszarach dotąd źle postrzeganych. W tym celu,
zgodnie zresztą z najlepszą wiedzą o zasadach modernizacji miasta, należało podkreślić
istniejące walory architektoniczne – na przykład odpowiednio eksponując zabytki. W tym
kwartale najważniejszym jest Kościół Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza (dlatego w skrócie
nazwiemy kwartał „jezuickim”), mniejszą rolę pełni zrujnowany budynek dawnej resursy
(później kino „Stylowy”) przy Kilińskiego. Nawet zachowując generalny zarys podziałów
własnościowych udało się wówczas znaleźć miejsce dla ulicy mającej osiowe zamknięcie
bryłą kościoła, a proponowanemu placowi wewnątrz działki nadać treść w postaci małego
ośrodka kultury, położonego na tyłach kompleksu jezuickiego. Zaś zachowana remiza
strażacka przy Sienkiewicza, o bardzo charakterystycznym szczycie dachu, miała być
siedzibą operatora rewitalizacji i miejscem kontaktu z publicznością.

Ten właśnie obszar stanowi teraz, dziesięć lat później, jedno z głównych gniazd nowej
zabudowy deweloperskiej w centrum. Kształtowaniu przestrzeni nie towarzyszy jednak logika
nawiązania do wartości tkwiących w spuściźnie architektonicznej miasta, ale najprostsza
logika praw własności, których nigdy nie próbowano pogodzić z wymogami miejsca.
Dokładnie tam, gdzie powinna prowadzić ulica, by kierować się na wieże kościoła, znalazła
się zabudowa, zaś miasto urządziło ulicę nieco dalej, na skraju deweloperskiej działki.
W efekcie ulica nie trafia w nic, a co gorsza biegnie po ścianach szczytowych kamienic
śródmiejskich i po elewacjach oficyn, które nigdy nie powinny znaleźć się na widoku
w przestrzeni publicznej. Można było wcześniej próbować restrukturyzacji własności, ale
chyba nawet o tym nie myślano. Ten jedyny dotąd zrealizowany w śródmieściu fragment
wtórnej sieci ulicznej, mającej udrożnić „półwiejski” kwartał, nie buduje więc atrakcyjnych
przestrzeni miasta, tak jak by mógł to robić. Stanowi raczej produkt pracy geodety miejskiego,
biegłego w odczytywaniu granic i wytyczaniu krawężników. Nawet poprzeczne przebicie (do
ulicy Nawrot) trafia w nowy budynek – jak się okazuje – zupełnie przypadkowo. Jego wysoka
część mogła zamykać perspektywę nowej ulicy, ale tego nigdy już nie zrobi. Najwyraźniej

6 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, obszar południowy.
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znowu podstawy komponowania urbanistyki są dla deweloperów i miasta wiedzą nieznaną,
a może raczej niedocenianą, czy wręcz niechcianą. Dodatkowo łódzki szacunek dla zabytków
smutno ilustruje los strażackiej remizy – sprzedana w prywatne ręce niemal jednocześnie
z toczącymi się w pierwszych latach wieku pracami nad koncepcją rewitalizacji, została wnet
podpalona, a potem rozebrana. Miejsce po niej zajęła nawet nie nowa ulica, ale
improwizowany parking za siatką, na której prywatny właściciel ochoczo wiesza koszmarne
reklamowe transparenty. O ośrodku kulturalnym nawet się nie mówi, a plac sąsiedzki
zmaterializował się jako banalne minirondo. No i jest oczywiście kolejny „dziadoparking”,
ukryty na klepisku za kościołem. Patrząc z perspektywy czasu, jedyne dobre, co można
powiedzieć to to, że w ogóle postępuje jakaś zabudowa niektórych zionących pustką parceli.
W 2003 r. ulica Nawrot była drogą w „księżycowym krajobrazie” – dzisiaj przypomina
jednak ulicę. Warto jednak pamiętać, że pierwszy inicjatywę jednak wykazał sektor społeczny,
tworząc szereg domów w modelu „TBS”. Ambicje jednak powinny zmierzać do stworzenia
nowej jakości w śródmieściu – a tej w realizowanej urbanistyce Łodzi wcale nie widać.

Stawia to wszystko w złym świetle projekty tworzenia wtórnej sieci ulicznej w innych
kwartałach, a już na pewno nie daje rękojmi by uwierzyć, że dzięki niej wzbogaci się łódzka
przestrzeń publiczna. Jak dotąd – współpraca sektora publicznego z prywatnym, która jest
istotą rewitalizacji, jeśli wychodzi – to tylko na bardzo miernym poziomie.

O ile „kwartał jezuicki” - produkt zaniechania przebudowy osady rękodzielniczej
w miasto - nadaje się przede wszystkim do umiejętnej zabudowy, zważywszy na sąsiedztwo
już istniejącego Parku Sienkiewicza, który, należycie skomunikowany pieszymi dojściami,
wypełnić może potrzebę rekreacji w zieleni, o tyle inna „półwieś”, znacznie bardziej
śródmiejska, woła o coś zgoła innego. Dawno już zauważono bowiem, że łódzkiemu
śródmieściu brakuje zieleni - i to nadal jest prawdą w jego północnej części, mimo
postępującej stopniowo erozji zabudowy. Kwartał położony po sąsiedzku z projektowaną
Stacją Centrum (o której mowa była w poprzednim rozdziale), między Zieloną, Zachodnią,
Więckowskiego i Piotrkowską, to jeden z tych, które padły ofiarą poszerzania ulic. Po
zburzeniu kamienic frontowych od Zachodniej na początku lat siedemdziesiątych XX w.,
stopniowo zaczęły zanikać i oficyny otaczające rozerwane z przodu podwórza. Dzisiaj jest to
bodaj trzeci największy zerodowany fragment gęsto niegdyś zabudowanego śródmieścia.
Prawdopodobnie wskutek wadliwej polityki transportowej, która toleruje i wspomaga
istnienie uciążliwej arterii ulicy Zachodniej na gruzach śródmieścia, nie widać tam w ogóle
zainteresowania inwestorskiego. Jakiś hektar zajmuje kolejny improwizowany parking. Plan
miejscowy7 widzi ową pustkę jako wypełnioną obiektem usługowym w otoczeniu pierścienia
nowych domów mieszkalnych. Dlaczego akurat tak, skoro okoliczni mieszkańcy do
najbliższego parku mają dobry kilometr? Czyż nie byłoby zręczniej stworzyć tam śródmiejski
skwer, z podstawowym zapleczem rekreacyjnym, który posłużyłby nie tylko mieszkańcom,
podwyższając jakość życia w kamienicach z podwórkami-studniami? Skwer ten stanowiłby
jednocześnie znakomite dopełnienie samej ulicy Piotrkowskiej i przestrzeni, miejmy nadzieję,
przywróconej kiedyś „Promenady”. Znowu oczyma wyobraźni zobaczyć można jakiś
nietuzinkowy projekt tej przestrzeni, który pozwoli wyeksponować jednocześnie oryginalną
spuściznę układu śródmieścia w postaci nieregularnych, skośnych działek, o korzeniach
sięgających średniowiecza. Wyeksponować i stworzyć atrakcyjną ulicę Zachodnią - ale bez
budowania na siłę pierzei w miejscu, w którym jej nigdy nie było. To można by uznać za
dobre pogodzenie wymogów dobrego habitatu, innowacyjnej przestrzeni i powinności
względem konserwacji historycznego układu śródmieścia. Deweloperzy sami nie stworzą
miasta, które będzie godziło wiele sprzecznych potrzeb różnych użytkowników miasta - to
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może zrobić tylko władza publiczna, świadoma swojej misji, odpowiednio kanalizując
publiczne i prywatne inwestycje.

Wydawałoby się też, że czasy technokratycznego „dostosowywania miasta do potrzeb
samochodu” odeszły już w przeszłość. O tym, że to nieprawda, że żaden argument nakazujący
dbać o wysoką jakość przestrzeni publicznej i o tworzoną przez nią ciągłość miasta ustępuje
tam, gdzie w grę wchodzi budowa nowych arterii, przekonują nas oficjalne zamierzenia
dotyczące innego łódzkiego „półwsia”. To obszar wielce osobliwy, położony na krawędzi
światów – świata krzykliwej komercji, świata drobnego przemysłu i opuszczonych hal, świata
skromnych kamienic rubieży śródmieścia i – śwata przeszłości, upostaciowanego przez
relikty dawnego garnizonu łódzkiego, fabryki Poznańskiego oraz przez wielki, zabytkowy
cmentarz wyznań chrześcijańskich. Styk ulic Cmentarnej, Ogrodowej, Srebrzyńskiej, Starego
Polesia, „Manufaktury”. Miejsce, „gdzie diabeł mówi dobranoc” wśród chaosu domów,
domków, oficyn, komórek, magazynów, fabryczek, gigantycznego klepiska pozostałego po
niegdysiejszym stadionie zasłużonego ŁKS oraz - wielu hektarów parkingu na zapleczu
handlowego molocha. Front najważniejszego łódzkiego cmentarza, gdzie chowano prawie
wszystkich, wedle rangi i majątku, ale także zaplecze wielkiej fabryki, gdzie przy bocznicy
kolejowej wyrastały biedne czynszówki. Każdy, kto tam się znajdzie, z trudem uwierzy, że
kilkusetmetrowej długości mur położony wzdłuż podrzędnej, choć ruchliwej ulicy, kryje
jeden z polskich „Pomników Historii”, na którym znajdzie grobowce budowniczych łódzkiej
fabrycznej cywilizacji. To nijak się nie ma do wyglądu cmentarzy w europejskiej tradycji. Jak
zwykle w Łodzi nikomu nie starczyło chęci, by zbudować coś na miarę znaczenia.

To pandemonium miasto zamierza przeciąć czteropasmową arterią. Inżynierowie od
komunikacji zaprzęgli programy komputerowe i stworzyli projekt esowatej drogi
o normatywnych łukach i nachyleniach, mający wreszcie dokonać cywilizacyjnego przełomu:
połączyć układy uliczne Bałut i Starego Polesia, rozcięte od zawsze cmentarzem i fabryką,
drogi tworzącej kluczowy element drugiej obwodnicy śródmieścia (przypominamy, że
pierwsza z nich to, według panujących wizjonerów nowoczesnej Łodzi, aleja Kościuszki).
Odległości między skrzyżowaniami nie są co prawda normatywne, ale jest to koncesja
wymuszona przez układ, a przede wszystkim przez tramwaj, którego nie udało się skasować.
Inną koncesją jest dziwaczny przebieg - ale to znowu wymuszone przez rejestrowe zabytki:
dawną cerkiew i hotel garnizonowy. Poza tym – „wolnoć Tomku w swoim domku”...
Inżynierowie drogowi nie są jednak od głębszego analizowania potrzeb miasta, dobrostanu
jego dzielnic i przestrzeni. Inżynierowie mają państwowe przepisy techniczne i - mają za sobą
władzę, która wciąż czyni ich pomysły decydującymi o formie urbanistycznej. Oczywiście
o ile projekt ten rzeczywiście przejdzie w fazę realizacji. Wiele wskazuje jednak na to, że tak
się stanie.

Mimo krytycznych uwag co do stanu miejsca, na które pozwoliliśmy sobie powyżej, nie
jest tak, że wolno tu wszystko. Przede wszystkim zawsze istnieje zasada, by droga nie dzieliła
terenu na części trudne do zagospodarowania. Tutaj to właśnie ona robi. Jak racjonalnie
wypełnić trójkąt między ulicą Św. Jerzego i Cmentarną? Drugą zasadą jest dzielić tam, gdzie
jest jakaś forma podziału formy lub funkcji struktury miasta. Po jednej stronie cmentarz, po
drugiej „Manufaktura”. Po jednej stronie składy i fabryczki, po drugiej - kwartały bardziej
śródmiejskie, mieszkaniowe lub funkcji mieszanej. Trzecią zasadą jest nie eksponować tego,
co się do ekspozycji nie nadaje. A tutaj na pewno nie nadaje się do ekspozycji bryła i boczna
ściana dawnej cerkwi (obecnie kościoła garnizonowego), która jest z pewnością bardzo
interesująca z bliska, ale zbyt płaska i mizerna z daleka. To wszystko jest wiedza i wyczucie,
które powinien mieć ktoś o przygotowaniu architekta lub urbanisty, a tylko rzadko inżynier
drogownictwa. Dlatego to, że inżynieria drogowa może de facto wciąż formować Łódź jest
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praktyką iście szatańską, dowodzącą pogardy, którą system zarządzający, zbrojny
w „opancerzone” instytucje, żywi wobec miasta samego.

III-22. Projekt
połączenia ulic
Karskiego (na
prawo)
z Żeligowskiego
(na lewo)
procedowany
w oficjalnym
planowaniu
przestrzennym

rys. Zarząd Dróg
i Transportu, 2015

Miejsce to woła od zawsze o jakiś racjonalny pomysł na organizację przestrzeni. Woła
o pomysł, który wytrąci je z pozycji zapomnianej przez wszystkich „rubieży cywilizacji”
i przekształci w „węzeł” łączący heterogeniczne części otaczającej struktury. Ta inwestycja
drogowa może się przyczynić do jego powstania, choć – rzecz jasna – w towarzystwie innych
skoordynowanych i celowych działań. Pod warunkiem wszakże, że dyktat inżynierów
drogowych zostanie tutaj ostatecznie złamany.

Co więc byłoby powinnością dobrego planisty w tym trudnym miejscu? Po pierwsze -
cmentarz, a dokładnie ucywilizowanie jego przedpola w sposób, w który nie tylko zapewni
przestrzeń utylitarną, zdolną sprostać potrzebom towarzyszącego handlu, administracji
cmentarnej, parkowania samochodów w przeciętny dzień roku. Być może trzeba wreszcie
zadbać, by obrządki pogrzebowe mogły odbywać się w godny ich sposób, może
w ekumenicznej kaplicy. Turyści ciekawi miasta powinni mieć gdzie poznać walory
cmentarza, a rodziny chowające bliskich – odbyć konsolacje. To wszystko może i powinno
uzyskać należną oprawę architektoniczną, która godna będzie wystarczająco podniosła,
reprezentacyjna i szlachetna. Tak, jak to ma miejsce na bardzo wielu innych dużych
cmentarzach Europy. Dla utalentowanego twórcy-artysty jest tu wielkie pole do popisu,
a miasto na pewno na tym skorzysta, likwidując kolejną chaotyczną „półwieś”, tutaj
szczególnie uwłaczającą tak jego godności, jak i pamięci wielkiej części jego budowniczych.
Ta planowana droga powinna właśnie wydzielać tę przedcmentarną przestrzeń, bo tam jest jej
naturalne miejsce. Nie chodzi o maksymalną przepustowość obwodowej trasy, ale o zręczny
kompromis między potrzebami ruchu i kształtowaniem dobrej przestrzeni miasta. Jedną
z możliwości rozwiązania tego problemu urbanistycznego zamieszczamy tutaj –
z zastrzeżeniem, że dobrych rozwiązań architektonicznych może być liczba nieograniczona.
Jak widać proponowany przebieg ulic nie ma nic wspólnego z budową arterii drogowej, ale
prędzej z normalną siecią ulic cywilizowanego miasta. Te ulice, mimo możliwego ruchu,
budują strukturę miasta, a nie ją dzielą. Do tego ukształtowanie akcentów architektonicznych
ma za zadanie budować związki widokowe między tym co istnieje, a tym co nowe.

Ale cmentarz to nie wszystko, z czym mamy tutaj do czynienia. Dawna cerkiew przy
Św. Jerzego powinna uzyskać kameralną oprawę towarzyszących jej pierzej, czyli coś, co
podkreśli jej walory, a nie je zatraci w przeskalowanych kontekstach. Jest też oczywiste, że
pustkę po dawnym stadionie ŁKS może z powodzeniem wypełnić park dzielnicowy (znany
już pod nazwą „Ogrodów Karskiego”) ze znaczną liczbą urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
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III-23. Studencki projekt uporządkowania terenów na południe od Starego Cmentarza.
Plac cmentarny podporządkowany kaplicy ekumenicznej, zamykającej osie ulic Cmentarnej

i Św. Jerzego
proj. Karolina Grabowska, Maciej Laufer, IAiU PŁ, 2017

a może nawet z towarzyszącym mu ośrodkiem społecznym obejmującym kulturę i sport –
znowu tak, jak to się często robi w obszarach poddanych rewitalizacji i modernizacji. Uzyska
się w ten sposób wzmocnienie tworzonego „węzła przestrzeni” o ważny element służący
mieszkańcom otaczających dzielnic. Prawidłowo kształtowany park powinien mieć ściany
służące bezpieczeństwu – a więc raczej front domów, niż substandardowy długi ciąg komórek
i płotów na tyłach posesji od ulicy Mielczarskiego. To jest także jeden z powszechnie dziś
uznawanych rudymentów kształtowania dobrej przestrzeni. Gdzieś w tym parku zapewne
powinno pojawić się wyjście ze stacji na kolejowym tunelu średnicowym, które pozwoli
łatwiej dostać się z niej do ulic Starego Polesia. Powinno, ale czy tak będzie...?

Na koniec wreszcie wypada powiedzieć dlaczego godzimy się z perspektywą wzrostu
ruchu na jednej z ulic Starego Polesia, mimo że teoretycznie powinno się tego unikać. Jeden
powód już się przewinął - połączenie systemu ulic rozerwanych części miasta. Przecież
oprócz samochodów (których oby było jak najmniej), istnieje potrzeba południkowej linii
autobusowej, wypełniającej blisko dwukilometrową lukę między Zachodnią i Kasprzaka.
Dzisiaj nie ma jej jak racjonalnie poprowadzić, a ”Manufaktura”, liczący się generator ruchu
cokolwiek nie sądzić o jej roli, jest od południowego-zachodu trudno osiągalna.

Przede wszystkim jednak jest to kwestia rekompensaty za ograniczenie ruchu na ciągu
Zachodnia-aleja Kościuszki, czyli na dotychczasowej międzydzielnicowej arterii,
w nieuprawniony sposób przebiegającej przez samo centrum miasta. Jeśli chcemy przyjaznej
przestrzeni i przywrócenia „Promenady”, to polityczna batalia tu właśnie się rozstrzygnie: na
Starym Polesiu, za „Manufakturą” i na zachodnich rubieżach Bałut. Nie wolno budować
połączenia Karskiego-Żeligowskiego bez jednoczesnej humanizacji alei Kościuszki
i Zachodniej. Jeśli dojdzie do budowy bez tej „transakcji wiązanej”, to problemy
środowiskowe i transportowe zaistnieją w dodatkowym miejscu, bez żadnych zysków
w kluczowych przestrzeniach miasta, które będą stanowić o jego przyszłej atrakcyjności.
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W kontekście decydowania o przedłużeniu ulicy Karskiego jedno jest pewne: zbliża się
jeszcze jedna godzina próby dla łódzkiego śródmieścia.

Hektary pustek a „miasto zrównoważone”

Opisaliśmy wyżej wybrane tereny w obrębie łódzkiego śródmieścia, na których
opuszczenie i erozja przybierały różne formy. Ich modernizacja i dostosowanie do pełni życia
wymaga chirurgicznej precyzji operowania w terenie o skomplikowanych formach zabudowy
i niesprzyjających z reguły stosunkach własnościowych. Powróćmy teraz do południowego
śródmieścia, gdzie było szczególnie wiele fabryk. Oprócz wielkiego pustostanu
„wykończalni” mamy więc w bliższym i dalszym sąsiedztwie wielkie pofabryczne pustki,
również ukryte przed okiem większości codziennych przechodniów i przejeżdżających.
Pośród nich stoją gdzieniegdzie „świadkowie historii” w postaci resztek przemysłowych
budynków - zwykle ocalonych z masowych rozbiórek na szczególne życzenie konserwatora.
Te tereny to kolejna potencjalna szansa na wzmocnienie Łodzi przez rozwój „do wewnątrz”,
prowadzący w końcu do powstania pożądanego „miasta krótkich dróg”.

To w większości charakterystyczne dla Łodzi połacie niedoszłych „deweloperskich”
osiedli, które miały się budować już kilkanaście lat temu. Rzecz idzie o tereny wielkości
kilkudziesięciu hektarów – sama pustka po dawnej fabryce Allarta przy Wróblewskiego to,
wraz z otoczeniem, niemal 30 hektarów. A są jeszcze tereny po zakładach Geyera i wielu
mniejszych, przejęte nie tak dawno temu na warunkach wieczystej dzierżawy własności
miasta, które w większości leżą odłogiem. Jest też mniejszy obszar łąk i szczątkowej
zabudowy w widłach między Wólczańską i Pabianicką, w większości nigdy nie zabudowany -
własność miejska i prywatna. Są one wszystkie poręcznie położone tuż na obrzeżach
śródmieścia. Jak widać jednak – tylko teoretycznie. Owszem, publikowało się przez całe
ostatnie ćwierćwiecze atrakcyjne kolorowe ilustracje pokazujące „nowy wspaniały świat”
przyszłych osiedli, ale w rzeczywistości bardzo niewiele się budowało – a i to raczej dopiero
w ostatnich czasach. Dla swoich działań przedsiębiorcy wybierali raczej podmiejskie pola
i laki, tudzież lekką ręką przygotowaną przez miasto „rozwojową” dzielnicę Janów-Olechów.
Tereny na 1-2 kilometry od śródmieścia odłogują, podczas gdy życie pojawia się 8-10 km
dalej, wykorzystując brak planistycznych barier, które skutecznie zniesiono w okresie
„transformacji” kraju po 1989 r. Jak przerwać ten chocholi taniec? Najwyraźniej nikt
odpowiedzialny nie ma na to pomysłu, a może nawet nie widzi takiej potrzeby. Scedowanie
budownictwa na komercyjne firmy stanowi jeden z głównych filarów liberalnej doktryny
społeczno-ekonomicznej, panującej w III RP. Gołym okiem widać, że w miastach „trudnych”
to się nie sprawdza. Być może w znacznej mierze dlatego, że ich struktura własnościowa
i infrastruktura transportu wymaga radykalnych działań – także w imię przygotowania
inwestycji, mających przecież wyrwać śródmieście z marazmu. To zaś kosztuje wiele wysiłku
ze strony władzy samorządowej, a efekty mogą być raczej długoterminowe. Pobudzenie
południowego śródmieścia to nie tylko kwestia działań „chirurgiczno-inwestycyjnych”,
restrukturyzacji własnościowych, wytyczenia sieci ulicznych, ale też działań strategicznych
na znacznie większą skalę.
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 III-24. „Luka
inwestycyjna” przy
placu
Niepodległości -
zdjęcie satelitarne

źr. Google Earth, 2016

III-25. Dzielnica
śródmiejska przy
placu
Niepodległości –
projekt
ukształtowania

proj. i rys.:
Angelika Kowalska,
Aleksandra Kozicka,
KGP PŁ, IAiU PŁ,
2017

Widząc przez lata wielkie połacie „pustek” zdajemy sobie sprawę, iż stanowią one
wielkie wyzwanie dla miasta, ponieważ nawet możliwość inwestycji nie gwarantuje jeszcze,
że zostaną one należycie wykorzystane, czyli że to, co na nich powstanie przyniesie nową
jakość pomagającą Łodzi odzyskać utraconą atrakcyjność. Co więcej – widzimy, że
najczęściej tak się nie dzieje, że to co nowe, często degraduje przestrzeń (jak monstrualna
ściana na fotografii III-26). W większości przypadków prywatni przedsiębiorcy nie są
zainteresowani kształtowaniem przyjaznego miasta, dbając tylko o bilans kosztów, zaś miasto
reaguje albo współpracuje z nimi bardzo nieudolnie.

Tymczasem, jak ujmuje to „Karta lipska” z 2007 r.,8 „Czynniki takie jak jakość
przestrzeni publicznych, miejskich krajobrazów kulturowych oraz rozwoju architektury
i rozwoju miejskiego odgrywają centralną rolę w tworzeniu warunków życia populacji
miejskiej. Jako miękkie czynniki lokalizacji, stanowią one ważne wskaźniki dla lokalizacji
przedsiębiorstw gospodarki opartej na wiedzy, dla wykwalifikowanej i kreatywnej siły
roboczej oraz dla turystyki. Dlatego też interakcja architektury, planowania infrastruktury
i planowania miejskiego musi zostać wzmocniona w celu stworzenia atrakcyjnych,
skierowanych na użytkownika przestrzeni publicznych oraz w celu osiągnięcia wysokiego
standardu pod względem »kultury budowlanej«. Pod pojęciem »kultury budowlanej« należy
rozumieć całość wszystkich jakości planowania i budowania oddziałujących na aspekty
kulturalne, ekonomiczne, techniczne, społeczne i ekologiczne.”

8 „Karta Lipska” na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego
spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.
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III-26. „Luka
inwestycyjna” o kilometr
od Piotrkowskiej: tereny
dawnej fabryki Allarta

fot. autora, 2016

III-27. „Luka
inwestycyjna” nie dotyczy
wszakże wielkiej
komercji. Oto kolejny
zespół handlowo-
rozrywkowy powstający
na terenie zburzonej
fabryki, ale jako
„rewitalizacja zabudowy
przemysłowej”...

fot. autora, 2014

Przedstawione tutaj projekty studenckie, na pewno w różnych aspektach jeszcze
niedoskonałe, mają ambicję dać ramy przestrzenne takiej właśnie złożonej miejskiej struktury,
która przedstawiałaby się jako atrakcyjna propozycja do życia. Z pewnością nowa dzielnica
mieszkaniowa przy Pabianickiej i Wólczańskiej pomogłaby nadać krańcowi Piotrkowskiej
rangę centrum południowych dzielnic, którego nie trzeba by się wstydzić. Proponowane zaś
rozwiązania dla „pustki pofabrycznej” za Politechniką – indywidualną formę miejskiego
osiedla, żyjącego dzięki mieszkańcom i studentom – i dzięki zaplanowanym przestrzeniom
społecznym.
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Trzy studenckie propozycje zabudowy kwartału
z dawną fabryką Allarta, przy założeniu obsługi
linią tramwajową przechodzącą przez środek:

 III-28. Pierwsza, z tramwajem prowadzonym
po prostej wzdłuż zielonego korytarza,

stanowiącego przedłużenie Ogrodu Richterów

proj. i rys.: Maria Kierzkowska-Kłys, Paula Popczak,
Anna Supera, IAiU PŁ, 2017

 III-29. Druga, z tramwajem prowadzonym
w kierunku ul. Wróblewskiego na skos przez
osiedle, z centralnym skwerem na planie

krzywoliniowym przy reliktach pofabrycznych

proj. i rys.: Paulina Kłosińska, Maria Stępień, IAiU PŁ, 2017

 III-30. Trzecia, z tramwajem prowadzonym
w kierunku ul. Wróblewskiego na skos przez

osiedle, z centralnym skwerem na planie trapezu

proj. i rys.: Joanna Sobczak, Alicja Zbrojewska, IAiU PŁ,
2017



„Półwsie” śródmiejskie

73

Wyobraźmy sobie tych, którzy mieliby z własnej woli zamieszkać w tej części miasta.
Prawdopodobnie byliby to ludzie potrafiący docenić jej walory, a mankamenty traktowaliby
jako mniej istotne. Doceniliby wiec, że mimo większego zagęszczenia zabudowy, niż gdzieś
na osiedlu pod miastem, można korzystać wspólnie z innymi z celowo zaprojektowanych
placów, zieleńców i miejsc zabaw dziecięcych. Że potrzeba odwozić dzieci do szkoły lub
przedszkola, bo są one pod ręką. Że większość niezbędnych do codziennego życia instytucji
maja w zasięgu dojścia, a te dalsze – dojazdu rowerem lub często funkcjonującą komunikacją
publiczną. Sądzić można, ze będzie to już odbiorca wyzbyty złudzeń co do rzekomych
walorów podmiejskiej „Arkadii”, a wrażliwy na możliwość społecznego i komunikacyjnego
wykluczenia spowodowanego odległością. Ten odbiorca ma jednak również wymagania.
Kontekst funkcjonalno-przestrzenny musi być przynajmniej przyzwoity, jeśli już środowisko
nie będzie może tak nieskażone, jak gdzieś „pod lasem”. Nie wszystko zapewni mu się
dobrym planowaniem detalu architektonicznego i urbanistycznego.

Oto na przykład sieć komunikacji międzydzielnicowej wygląda tak, jakby ta część
miasta znajdowała się na wydłużonym przesmyku miedzy nieprzebytymi przeszkodami –
zwłaszcza od zachodu. Nie mamy tam jednak wielkiego jeziora ani ziejącego ogniem
wulkanicznego krateru – ale tory kolejowe, które, wespół z samochodową arterią stanowią
kraj miasta i barierę przestrzenną, jak się okazuje niepokonywalną nawet dla autobusu. Ta
kolej na długości około 2 km, między Dworcem Kaliskim a ulicą Obywatelską, nie ma
wygodnego przekroczenia. Dwa kilometry – to dla porównania długość całego łódzkiego
centrum. Miasto jest tu niespójne, poszatkowane, a wszystkie mankamenty „stref
buforowych”, opisane przez Lyncha czy Jacobs – tam znajdziemy. Nie może to nie rzutować
na dostępność nie tylko wymierającej partii śródmieścia, ale również instytucji, które tam się
znajdują. Można się domyślać, jaka część dojeżdżających na politechnikę zmuszona jest
codziennie dokonywać wydłużonych przejazdów tylko z tego powodu, ze miasto od stu
z okładem lat nie było w stanie zbudować odpowiednich wiaduktów... I wciąż nawet o tym
nie myśli, chociaż właśnie teraz był czas na strukturalne inwestycje. Miasto woli jednak
budować szybkie dojazdy do autostrad... Uwaga planisty i polityka po raz setny lekkim
ruchem przeskakuje „kołnierz śródmieścia” nie zauważając, że on wymiera, i ze to ma
związek ze stanem centrum miasta.

Po stronie wschodniej natomiast mamy wspomniane już, czekające na adaptację hektary
zabudowy „wykończalni”, ruiny tkalni, zespół „grodzonych osiedli”. Dalej zaś duży
kompleks mieszkaniowy w dawnej przędzalni na Księżym Młynie, obok niego odnawiane
zabytkowe osiedle robotnicze i rozrastający się zespół biurowo-fabryczny. Wszystko to się
jawi jako startująca oś rewitalizacji poprzemysłowej, ale brakuje jej transportowego
„kręgosłupa”. Dlaczego by go nie połączyć z brakującym elementem sieci na wschodzie?

Tym „kręgosłupem” może być nowa linia tramwajowa z przyzwoitym ciągiem
rowerowym.9 Najwyższa pora bowiem, żeby rozwój transportu zacząć rzeczywiście
planować na bazie tych środków, które sprzyjają budowie miasta, a nie pod poczciwym
szyldem przemycać inwestycje drogowe. Dodajmy, ze trasa ta może dodatkowo przyczynić
się do obsługi „NCŁ”, które docelowo musi raczej bazować na transporcie publicznym, niż na
samochodzie. Ale tam będzie deficyt przepustowości, co wynikało z obliczeń projektantów
z 2010 r., a co skrzętnie w swoim czasie „zamieciono pod dywan”.

9 Propozycję taką zamieszczono w opracowaniu Jacek Wesołowski, Andrzej Zalewski, Integracja systemu
transportu szynowego w śródmieściu Łodzi, Warszawa, 2010, finansowanym z grantu Prezydenta Łodzi, str.
152-153.
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Zresztą, nie tylko o samą przepustowość chodzi, ile prędzej o impuls rozwojowy i realną
politykę „zrównoważonej mobilności”, czyli takiej, która sprzyja zwartemu,
wielofunkcyjnemu miastu i czystemu środowisku. Praktyka inwestycji w linię transportu
szynowego wyprzedzającej zabudowę była często stosowana już od końca XIX w., a i dzisiaj
widzimy ją dość często – linia stanowić ma narzędzie służące otwieraniu terenów
poddawanych rewitalizacji i kształtowaniu pożądanych zachowań komunikacyjnych ich
przyszłych użytkowników. Obsługa autobusowa nie ma takiej mocy przekonywania, ani
takiej siły jako projekt demonstracyjny, co nowoczesny tramwaj lub SKM. W Łodzi sieć
transportowa opiera się na tramwaju, którego linie wciąż tworzą rodzaj szkieletu sterującego
postrzeganiem przestrzeni miasta. Wynika to chociażby z faktu, że udział transportu
publicznego w strukturze modalnej wciąż należy tu do najwyższych w Europie. Nie może
więc wielkie zadanie zagospodarowania poprzemysłowych pustek pozostawać bez wsparcia
przez ten system - on bowiem wciąż decyduje o percepcji miejskiej przestrzeni przez
największą grupę mieszkańców.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to zapewnienie tym obszarom możliwie
najlepszej dostępności transportem publicznym, jak też jego niezawodności i komfortu.
Mamy to nawet w USA, gdzie sztandarowe miasto „Nowego Urbanizmu” – Portland – tak
właśnie postępuje w poprzemysłowych pustkach South Waterfront, używając klasycznego
tramwaju. W Europie mamy to na dużą skalę w aglomeracji Manczesteru, a ostatnio
w Antwerpii. No chyba że intencją miasta jest zapewnienie ziemskim posesjonatom błogiego
spokoju po wieczne czasy.

Jeśli do tych względów dodać wyrównywanie dziejowych zaległości w kształtowaniu
układu transportowego, jego węzłów i ”punktów ciężkości” – to mamy w Łodzi liczącą się
podstawę do podjęcia rzeczywiście przełomowych inwestycji. Niech nikt nie mówi przy tym,
że nie ma odpowiednich korytarzy: one są, a ich znalezienie i pokonanie miejsc trudnych to
kwestia dla urbanistów i inżynierów. Jeśli są chęci, to rozwiązania się znajdą.

W Łodzi wolnym korytarzem na dużej długości jest pozostałość bocznicy
scheiblerowskiej, jest też nieczynne torowisko na Czerwonej i Wróblewskiego. Zaś
pofabryczne tereny Allarta – to właściwie „tabula rasa”, gdzie możliwości trasowania linii jest
wiele. Wydaje się, że taki wygodny dostęp do tramwaju w modelu trasowania „przez środek
struktur” pozwoliłby zbudować pierwszą w Łodzi dzielnicę mieszkaniową opartą na zasadzie
„zrównoważonego transportu”. Nie trzeba dodawać, że tramwajowi powinna towarzyszyć
wygodna droga rowerowa zdolna należycie obsłużyć w kierunku równoleżnikowym
politechnikę, urbanizacje południowego śródmieścia i zrewitalizowane kompleksy
poscheiblerowskie. Podsunęliśmy kiedyś ten temat studentom architektury - trzy przykładowe
prace zamieszczamy obok. Wydaje się, że oferują one jakość rozwiązań przestrzennych, która
niedostępna jest żadnym deweloperskim inwestycjom, a jednocześnie zapewniają możliwie
bezkonfliktową trasę tramwaju.

Co ciekawe, idea takiego połączenia Karolewa z południowym śródmieściem nie jest
nowa – dawniej dostrzegano jego potrzebę, ale w dobie III RP jakoś już nie. Nowością jest
natomiast postulat, by nie była to droga – ale transport publiczny i transport „aktywny”,
a więc rower i ciąg pieszy. To jest właśnie realizacja najnowszych idej w zakresie
kształtowania miast.

Doskonale się całe przedsięwzięcie wpisuje w treści zawarte w tzw. „Pakcie
Amsterdamskim” Unii Europejskiej z 2010 r. Tematy priorytetowe Agendy Miejskiej to m.in.
rozwój mieszkalnictwa (przez dostępne mieszkania dobrej jakości), „zrównoważone” użycie
terenów (przeciwdziałanie eksurbanizacji, zagospodarowanie pustek poprzemysłowych) oraz
mądra mobilność w miastach (zrównoważony i wydajny transport, promocja transportu
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publicznego i „miękkiego”, powiązanie miasta z terenem zewnętrznym).10 Niestety, jak wiele
innych deklaracji międzynarodowych czy unijnych, mało kto się nimi w Łodzi naprawdę
przejmuje, a środki pomocowe są i tak dostępne - i to często na przedsięwzięcia całkiem
kontrowersyjne.

„Pustki ukryte”

Oprócz zwartych terenów puszczonych wielohektarowej powierzchni specyfiką
„kołnierza śródmiejskiego” są także tereny, na których działki z kilkupiętrowymi
kamienicami sąsiadują z takimi, na których z tyłu wznoszą się pojedyncze oficyny, raz
piętrowe, raz parterowe, albo z takimi, gdzie mamy tylko pozostałości ogrodów, nieraz
opuszczone. Ogólną powierzchnię rezerw terenowych na terenie tzw. Strefy Wielkomiejskiej,
pojętych jako wakujące działki możliwe do zabudowy szacuje się na 100 ha, czyli ok. 8% jej
obszaru.11 Dodatkowo na ponad 30 ha określono powierzchnię posesji zajętych budynkami
opuszczonymi. W tych wyliczeniach nie uwzględniono bardzo licznych przypadków
zabudowy o rażąco pomniejszonych gabarytach, na przykład parterowej w sąsiedztwie
kilkupiętrowych kamienic. Trudno bowiem sklasyfikować ją jednoznacznie negatywnie, bo
nie każdy dom parterowy jest substandardem - co często widać w najzacniejszych miastach.
Tutaj jednak zwykle mówimy nie o secesyjnych parterowych domach, ale o bezstylowej
zabudowie robotniczych przedmieść, albo raczej o jej reliktach. Dopiero za „kołnierzem”
takiej zabudowy lokują się modernistyczne osiedla mieszkaniowe. Tam bowiem znajdowały
się rozległe podmiejskie pola, które można było łatwo przeznaczyć pod urbanizację unikając
przy tym trudności zakupu drobnych działek, wywłaszczeń i wyburzeń. Mniejsza, że
kosztowało to wydłużenie sieci miejskich i dróg, skoro służyć ono miało strukturom wysokiej
intensywności, a nie zabudowie jednorodzinnej.

III-31. „Pustki ukryte” przy ulicy Łowickiej na
Ślązakach – półtora kilometra od Piotrkowskiej.

Domów po lewej obecnie już nie ma
fot.: autor, 2003

III-32. „Pustki ukryte” przy ulicy Łącznej na Chojnach –
kilometr od Piotrkowskiej. „Płot polski”, za nim parking?

fot.: autor, 2017

10 Urban Agenda for the EU, uzgodnione na nieformalnym spotkaniu ministrów EU odpowiedzialnych za miasta,
Amsterdam, 30 maja 2016 r., passus 10
11 SUiKRP 2018, Uwarunkowania - Treść, str. 38-39.
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Akurat tak się złożyło, że okresem historycznym, w którym dokonał się ten rozwojowy
„przerzut”, były czasy „socjalizmu realnego”, cechującego się ograniczeniem inwestycji
prywatnych, w tym właścicieli posesji skłonnych budować mieszkania na wynajem.
Z ideologicznych przyczyn powstrzymano dopływ kredytów, które mogłyby posłużyć do
intensyfikacji zabudowy w otoczeniu śródmieścia. Półpaństwowe molochy budowały na
zewnątrz, podczas gdy wewnątrz nastały dekady stagnacji. Dopiero w ostatnich latach,
w trzeciej dekadzie istnienia III RP, widać pierwsze nowe inwestycje. Jest ich jednak bardzo
mało, bo wielcy deweloperzy, którzy de facto przejęli ruch budowlany, nie są zainteresowani
małymi terenami, a specyfika „kołnierza śródmiejskiego” plasuje go zwykle w grupie
lokalizacji i sąsiedztw niepożądanych - przede wszystkim ze względu na istnienie enklaw
ubóstwa, a co za tym idzie niski poziom estetyki zabudowy, poczucie osobistego zagrożenia
i okresowe zanieczyszczenie powietrza w formie smogu. Eliminacja tej społecznej
„fragmentacji” wydaje się jednym z najważniejszych zadań cywilizacyjnych, które stoją przed
Łodzią. Należy zapewne zacząć od uporządkowania i uatrakcyjnienia najbardziej rażących
przejawów chaosu i upadku, położonych na drodze setek przejeżdżających codziennie łodzian.
Jednocześnie miejsc takich, które są charakterystyczne i dają rękojmię sukcesu.

Jedno z takich miejsc leży na krawędzi śródmieścia, na styku pofabrykanckiego parku
(Ogród Leonhardów), międzywojennego Osiedla ZUPU i takiego właśnie amorficznego
„kołnierza”, o strukturze wielokształtnej, ale „dziurawej jak rzeszoto”. Potencjalnie
atrakcyjny punkt, którym jest załamanie ulicy Bednarskiej, wlot Unickiej (obie to ważne
lokalne arterie) i wejście do Ogrodu jest demonstracją przypadkowości form i funkcji. Jest też
on trwałą demonstracją nonszalancji, z którą modernistyczny architekt ustawił kiedyś
dziesięciopiętrową mieszkalną „szafę”, znaną jak Polska długa i szeroka jako najprostszy
sposób dla efektywnego skoszarowania „ludu pracującego”, flankując ją dwoma betonowymi
„bunkrami” zapewne dla pomieszczenia niezbędnych urządzeń technicznych. Za „szafą”
nieoczekiwanie rozciąga się trawnik, przymknięty z jednej strony ścianą drzew Ogrodu,
a z dwóch innych sekwencją zdziczałych sadów na na wpół opuszczonych działkach, na
których kiedyś zapewne stały biedne, drewniane domy. W poprzek trawnika wokół „szafy”
i przyległego parkingu jej obecni lokatorzy zafundowali sobie siatkę, tanią, ale wyposażoną
w automatyczną bramę. W tym obrazie chaosu nie wiadomo gdzie park się zaczyna i gdzie
kończy, czy to jeszcze miasto, czy jakieś niedorobione „blokowisko”. Wiadomo jednak
z pewnością, że to „Strefa Wielkomiejska” Łodzi...

III-33. Południowa
rubież „Strefy
Wielkomiejskiej”: wlot
ulicy Unickiej do
Bednarskiej i wejście do
dawnego Ogrodów
Leonhardów. Po prawej
„reklamoza” na
warsztacie
samochodowym, za nim
„szafa mieszkalna”
z bunkrem zachodnim
i ogrodzeniem

fot. autora, 2018
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Urbanistyczne rozwiązanie tego miejsca może oczywiście przybrać różną formę. Pewne
jest tylko, że nie wystarczą tu działania kosmetyczne w postaci „meblowania” ulic lub
urządzania zieleńca, w które niekiedy próbuje się obecnie zmienić urbanistykę. Nie wystarczą,
bo przychodzi zmierzyć się ze szczególnym chaosem. Jedno z najciekawszych, w postaci
projektu semestralnego studentów międzyuczelnianego kierunku „Rewitalizacja miast”,
reprodukujemy.

 III-34. Południowa rubież „Strefy
Wielkomiejskiej”: wlot ulicy Unickiej do
Bednarskiej i skraj dawnych Ogrodów

Leonhardów – inwentaryzacja urbanistyczna
 III-35. Ten sam obszar – studencka propozycja
uporządkowania i zagospodarowania – widoki

perspektywiczne

proj. i rys.: Marta Bandos, Matylda Bukowiecka,
Iwona Gerwatowska, Joanna Grzelak, Damian Kosiński,

Anna Kowalska, IAiU PŁ, 2018
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Jak się okazuje, rozmyta przestrzennie zieleń może być także ukrytą rezerwą
inwestycyjną, i to rezerwą szczególnie atrakcyjną. Tak właśnie potraktowano trawnik za
mieszkalną „szafą”, przy czym jego zabudowa oczywiście nie likwiduje w całości
powierzchni zielonej, pozostawiając jej najcenniejszy fragment jako dziedziniec
międzyblokowy. Do tego Ogród Leonhardów uzyskuje konkretną ramę w postaci pierzei
domów mieszkalnych, z pozytywnymi konsekwencjami dla warunków bezpieczeństwa. Nie
każdy fragment zieleni parkowej musi nim pozostać po wieczne czasy, o ile urąga zasadom
przestrzennego ładu.

Co najważniejsze jednak w projekcie widać interesujące rozwiązania przełamania ulicy
Bednarskiej, które zaprojektowano jako rodzaj wnętrza placowego z dominantą okrągłego
punktowca, mieszczącego na przykład bibliotekę, i odciągającego uwagę od „szafy”, którą
częściowo ukryto za nałożonym traktem tarasów czy ogrodów zimowych. Z ważnych
propozycji należy wymienić przebicie ślepej dotąd ulicy na południe, który to zabieg
zdecydowanie polepszy warunki komunikacyjnej „przenikalności” struktury.

Ciężki orzech do zgryzienia stanowi to miasto, jeśli się chce potraktować rewitalizację
poważnie. Kryje ono jednak w sobie wiele szans na atrakcyjne rozwiązania - gdzie indziej
typowe i od dawna stosowane, ale tutaj wciąż czekające na odkrycie. Ile w tym mieście
zbudowano placów, a ile specjalnie komponowanych układów dominant? Ile parków ma
ściany w postaci fasad budynków?

„A tu pospolitość skrzeczy...”

Sama „reurbanizacja” zerodowanych kwartałów przykatedralnych nie jest wcale sprawą
łatwą. Już dokonane w 2016 r. przedłużenie alei Kościuszki jest kontrowersyjne, ponieważ
samochodowe udrożnienie tej ulicy jest ostatnią rzeczą, którą należy robić dla śródmieścia.
Wymaga ona bowiem nie zwiększania korków na tej arterii, ale powrotu do zapomnianej
formuły miejskiego bulwaru, czyli „Promenady” – o czym była mowa wcześniej. Chociaż
wybrane rozwiązanie jest mniej brutalne od wcześniejszych, które proponowały wydłużenie
trasy aż do południowych dzielnic, to też jednak budowa dwujezdniowej ulicy w formie łuku
bardziej kojarzy się z technologią drogową wprowadzaną do miasta, niż z grą przestrzenią
publiczną. Ona zaś stawia architektoniczne wymagania, związane z południowym
zakończeniem osi alei Kościuszki, utrudnionym przez fakt, że szerokiego pasa tej ulicy nie da
się już pociągnąć aż do placu Katedralnego. Ta sprzeczność powinna wyzwolić różne
propozycje rozwiązań urbanistycznych, które mogą być zaiste całkiem nietuzinkowe
i indywidualne. Niewątpliwie potrzebna jest tam jakaś postać budowli publicznej, najlepiej
taka, która pozwoli w pełni wykorzystać nieodległe sąsiedztwo Katedry – jednego
z najbardziej charakterystycznych i najlepszych budynków Łodzi. Aż się prosi o docenienie
trzeciego wymiaru, którego dotąd nigdzie prawie nie wykorzystano. Widok na Katedrę ponad
dachami domów jako część miejskiej przestrzeni publicznej może być bardzo interesujący.

Rozwiązanie może wręcz budować atrakcyjność tego fragmentu śródmieścia, czyli
osiągnąć coś, o co w pierwszym rzędzie chodzi dla uruchomienia inwestycji. Technologiczny
łuk ulicy nienajlepiej z tym współgra, nie jest też potrzebny – ze względu na dobrze pojętą
politykę transportową. W jej ramach Kościuszki-Promenadę zamiast otwierać, należy raczej
przymykać dla potoku samochodów. Przedłużenie nie powinno mieć nic z arterii, ale być
ulicą, a wjazd z południa nie musi być jak najłatwiejszy. Co więcej: inwestycja nie rozwiązała
kwestii podjazdów do bloków mieszkalnych, czyli z lokalnego punktu widzenia stanowi trasę
o charakterze przelotowym - dokładnie taką, jakiej w śródmieściu należy unikać.
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Być może też, że – wzorem wielu miast Zachodu – stojące tam wysokie bloki
mieszkalne powinny zostać zburzone, ponieważ nigdy się nie uda zharmonizować ich
z tradycyjną zabudową. Można się domyślać, że umiejętnie zaproponowany układ mniejszych
kwartałów z bardziej miejską (a nie osiedlową) zabudową da w efekcie większą intensywność
i o niebo lepsze wartości estetyczne, które powinny ukształtować wysokiej jakości przestrzeń
publiczną w tym fragmencie miasta. Nawet plac Katedralny, jedno z niewielu wnętrz
urbanistycznych Łodzi, o genezie sięgającej jeszcze lokacji osady rękodzielniczej (i tylko
dlatego powstałe) wymaga nie tylko uzupełnienia pierzej, ale także aktywizacji. Południowa
pierzeja to chyba jedno z atrakcyjniejszych miejsc dla domów mieszkalnych, być może
z jakimś programem usługowym na parterze i przyzwoitym narożnikiem od Piotrkowskiej.
Codziennej martwocie placu przeciwdziałać może również wyprowadzenie wewnętrznych
ulic lub przejść, prowadzących od nowych domów, które powstałyby wewnątrz
przekształconych kwartałów. Można też zastanowić się nad nowym zagospodarowaniem
tylnej części placu, gdzie dzisiaj tylko neutralne trawniki nawet bez jednej ławki.
A tymczasem bryła Katedry widziana z tamtej strony należy do klasyki wielkiej europejskiej
architektury, której dziewiętnastowieczne naśladownictwo zupełnie nie szkodzi. Nie wiadomo
dlaczego nie można tam w cywilizowany sposób kontemplować pięknego widoku
w towarzystwie przyjaciół i wybornej kawy. To jeden z setek przypadków, gdzie wartości
tego miasta leżą odłogiem, mijane przez tysiące przechodniów, a właściwie nie
skonsumowane.

III-36. Ulica Czerwona.
Chodnik i oficyna
pozostała po posesji
zajętej pod skrzyżowanie
„rozkalibrowane” 40 lat
temu. To miejsce
wymaga gruntownego
uporządkowania, tak jak
mnóstwo innych. Tylko
że tu jest przestrzeń
reprezentacyjna, z racji
atrakcji znajdujących się
nieopodal

fot. autora, 2017

Póki co (lato 2018 r.), mamy przedłużenie alei Kościuszki jako częściowo
dwujezdniową, „eksterytorialną” arterię, jak też spójny z nią plan miejscowy w trakcie
kolejnych przeróbek, w którym autorzy będą się starali lawirować między Scyllą potrzeb
miejskich, a Charybdą zaściankowych interesów nie tylko niektórych mieszkańców, ale też
znaczących aktorów życia miejskiego. Obszar, jako nie stanowiący szczególnej kumulacji
problemów społecznych, prawdopodobnie nie znajdzie się w specjalnej strefie rewitalizacji,
choć jego restrukturyzacja będzie bardzo trudna bez specjalnych uprawnień. Tymczasem nie
jest wszystko jedno, czy rachityczny handel południowej części Piotrkowskiej będzie miał
wciąż w bezpośrednim zapleczu parę hektarów nieużytków i parkingów, czy gęsto
zamieszkałe kwartały miejskie. Czy wobec braku efektywnie działającego mechanizmu
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zabudowy pustek w konfliktowych kontekstach – w postaci na przykład mieszkalnictwa
komunalnego – nowo projektowane ulice i place uzyskają obudowę w bliskiej przyszłości?
Aleja Kościuszki wydłużona w latach osiemdziesiątych wciąż przedstawia obraz
przestrzennego chaosu i programowej pustki – mimo, że istnieje już trzydzieści lat. Jest
powód sądzić, że i dalszej jej części wciąż towarzyszyć będą odrapane oficyny wciśnięte
między wieżowce, i niejasnego przeznaczenia tarasy tychże, z popękanym betonem i podłogą.

Sama układanka jezdni i krawężników nie stworzy jeszcze miasta. Nie stworzą też
miasta same „plany miejscowe”, choćby najlepsze. Tak samo jak nie każdy projekt
inwestorski dobrze wpisuje się w kontekst przestrzeni. Potrzebna jest wizja celu, do którego
się zmierza i odwaga w jego realizacji.


