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Powojenne myśli o konsolidacji węzła kolejowego

Historycznie ukształtowany rozdział na dwa dworce (Fabryczny i Kaliski) oraz
towarzyszące im układy kolejowe spowodował, że żaden z dworców nie ma w Łodzi
charakteru głównego, a więc węzła o liczbie podróżnych odpowiednio dużej dla skali miasta,
wraz z towarzyszącą mu ofertą programową. Co więcej, mimo położenia w środku kraju,
Łódź pozbawiona jest szybkich linii magistralnych, a ruch pociągów przelotowych jest
utrudniony. Wskutek tego przesiadanie się w Łodzi na inny pociąg jest zapewne zjawiskiem
marginalnym, a na pewno może być wielce utrudnione. Od 2016 r. stosuje się tymczasowe
rozwiązanie polegające na skupieniu pociągów dalekobieżnych na przebudowanej stacji Łódź
Widzew, co czyni z niej namiastkę dworca głównego, jednak położonego aż sześć kilometrów
od centrum miasta (także peryferyjny Kaliski to tylko dwa kilometry). Jednocześnie
konkurencja ukończonego dopiero co systemu autostrad, przebiegających na ogół krótszymi
trasami, nie może nie ograniczać popularności kolei. Z obserwacji wynika, że obecnie
przewozy po modernizacji najpopularniejszej trasy do Warszawy nie wróciły do stanu
z przełomu wieków i mogą być mniejsze nawet o 1/4 (jak dotąd oficjalnych danych się o tym
nie publikuje). Żaden z łódzkich dworców nie jest dworcem dużym, czyli z liczbą podróżnych
powyżej 10 tys. dziennie, co jest ewenementem w Polsce, w której takich miejsc węzłowych
jest 25.1 Jeszcze na początku wieku Dworzec Fabryczny miał ok. 17 tysięcy na dobę.2 To coś
ważnego mówi o polityce transportowej kraju i efektywności modernizacji kolei III RP za
wielomiliardowe kwoty. Łódź jest miastem, w którym na żywym ciele eksperymentuje się ze
skrajnie „niezrównoważonym transportem”, chociaż miało być zupełnie inaczej. Nie oznacza
to jednak, że miasto ma jakąś szczególnie małą liczbę korzystających z pociągów. Mimo
wszystko jeszcze niedawno plasowało się ono w grupie wiodących ośrodków w kraju.3 Nie
ma też żadnego powodu oczekiwać, żeby wielkość przewozów kolejowych miała znacząco
odstawać od notowanych w innych miastach.

Wizja efektywnej konsolidacji obu części węzła była stale obecna w wielu
opracowaniach planistycznych aż do połowy lat siedemdziesiątych XX w. Któryś z „planów
ogólnych” miasta zakładał nawet średnicę kolejową wzdłuż doliny Łódki (V-1) –
pozostałością jej jest łukowa granica ogródków działkowych przy Drewnowskiej
i autobusowy Dworzec Północny „pośrodku niczego” przy Smugowej, który kiedyś miał
towarzyszyć kolejowemu. Jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych sporządzono wstępne
studium tunelu kolejowego bezpośrednio pod śródmieściem Łodzi (V-2).4 Potem już zapadła

1 Największe stacje kolejowe w Polsce, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, 2018. Dane na 2017 r. Dla
porównania typowy dworzec główny w dużym mieście polskim miał około 50 tys. pasażerów na dobę.
Wyjątkowo obciążony kompleks warszawskich dworców Centralny-Śródmieście miał ich nawet dobowo ok. 95
tys.
2 Analiza funkcjonalna nowego dworca centralnego w Łodzi jako ponadregionalnego węzła intermodalnego, kier.
projektu Jan Raczyński, SITK Łódź, 2007
3 Liczba pasażerów pociągów międzywojewódzkich w 2012 r. korzystających z dworców w Łodzi nie odbiegała
od średniej innych dużych miast Polski. Wykazał to Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym, X 2012 r., rys. 16 , str. 43. Lwia część tego ruchu przypadała jednak na pociągi do/z
Warszawy. Czy można to przypisać stanowi infrastruktury kolejowej i układowi połączeń, pozostaje do dyskusji.
4 Studium linii średnicowej, PKP Biuro Projektów Kolejowych w Łodzi, 1968; kier. projektu: K. Miłkowski.
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V-1. Średnica kolejowa
w dolinie Łódki - lata
pięćdziesiąte XX w.

źr.: C. Jaworski, Co dalej...
Perspektywy rozwoju i przebudowy
Łodzi, [w:] Łódź od A do Z, łódź
1958, s. 73-126; za kukuss,
SkyscraperCity, 2015

V-2. Projekt z 1968 r. średnicy kolejowej z płytkim tunelem śródmiejskim na dwa tory,
przebiegającym pod ulicami Narutowicza-Zieloną przebudowanymi na dwujezdniowe arterie.

Przewidywano stacje Piotrkowska, Dworzec Fabryczny, Niciarniana i dodatkową na skrzyżowaniu
z projektowanym zamknięciem pierścienia kolejowego na Grembachu. Jak widać, nie przewidywano

łącznic w kierunku Żabieńca
proj. i rys.: PKP Biuro Projektów Kolejowych w Łodzi

cisza na kolejne 35 lat, Łódź bowiem została oczarowana wizją masowej motoryzacji
i „skrzyżowania autostrad”.

Realna szansa na budowę średnicy pojawiła się dopiero wraz z koncepcją linii kolei
dużych prędkości (dalej: KDP) „Igrek”, wysuniętą w 2005 r. przez ówczesny Rząd i PKP jako
rodzaju kręgosłupa dalekobieżnej sieci pasażerskiej w kraju.5 Zaproponowano wówczas dwa
warianty przebiegu linii w aglomeracji łódzkiej: pierwszy z główną trasą omijającą miasto
i Dworcem Kaliskim jako głównym (obsługującym jednak bardzo wiele pociągów KDP) oraz
drugi, z główną trasą przechodzącą tunelem i przebudowanym Dworcem Fabrycznym jako
głównym (V-3). Władze samorządowe jednoznacznie poparły wówczas wariant drugi, ale
natychmiast pośpieszyły z kontrpropozycją przebiegu „Igreka”,6 przesuwając wylot zachodni
z rejonu Teofilowa-Złotna na Karolew-Retkinię. Wielkim kosztem miano zbudować nie tylko
podziemny Fabryczny, ale także czterotorowy podziemny Kaliski na skos w stosunku do
istniejących peronów. Co więcej, głęboko pod terenem zabudowanym zanosiło się na
tunelowe rozploty odgałęzienia prowadzącego na Żabieniec, które wprowadzono wtórnie

5 Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań–Łódź–Warszawa; Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa, 2005, kier. projektu Andrzej Massel.
6 Studium przebiegu przez Łódź kolei dużych prędkości v-300, PZMiO Teren, Biuro Projektów Kolejowych,
WMW Projekt, biuro arch. Lipski i Wujek, VI-VII 2006.



Tunele, KDP, koleje aglomeracyjne...

103

V-3. Przejście KDP „Igrek” przez węzeł łódzki - wariant z tunelem śródmiejskim dla KDP
i klasycznych pociągów dalekobieżnych. Układ oparty na zasadzie krzyża linii dalekobieżnych:
równoleżnikowego „Igreka” z odgałęznieniem do Krakowa oraz południkowej linii klasycznej

Katowice-Bydgoszcz. Pionerska identyfikacja możliwego korytarza wylotu zachodniego „Igreka”
w przestrzeni między Złotnem i Teofilowem, umożliwiającego wykonanie niezbędnych podłączeń
do linii istniejącej. Ponadto przewidziano dwa możliwe wloty nowej linii do Piotrkowa: przez

lotnisko Lublinek (S.1) lub przez Kolej Obwodową (S.2) oraz nowy wlot północny, zintegrowany
z „Igrekiem”

źr.: Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź – Warszawa; CNTK, 2005
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V-4. Przejście KDP „Igrek” przez węzeł łódzki według opracowania miejskiego. Wprowadzenie
południowego wariantu wylotu zachodniego tunelem przez Retkinię, z dodanym wtórnie

odgałęzieniem kolei regionalnych (!) w kierunku Żabieńca (linia niebieska)
źr.: Studium przebiegu przez Łódź kolei dużych prędkości v-300, PZMiO Teren et al., 2006

i określono jako przeznaczone dla „kolei regionalnej” – tak jakby nie musiały tamtędy jeździć
także pociągi dalekobieżne w kierunku Kujaw i Bydgoszczy.

Wizja „średnicy” zintegrowanej

Ponieważ ta propozycja wyglądała na niedopracowaną i potencjalnie szkodliwą dla
sprawności przyszłego węzła, zespół SITK w Łodzi wykonał pogłębione studia nad
przebiegiem trasy średnicy.7 Wykazały one możliwość stworzenia nie tylko podziemnego
korytarza dla pociągów wysokich prędkości, ale również uporządkowania i zintegrowania
układu pociągów podmiejskich zebranych w sieć kolei regionalno-aglomeracyjnej
scentralizowaną na nowym Dworcu Fabrycznym. Chodziło o szybkie stworzenie wydajnego,
skonsolidowanego węzła kolejowego, jaki funkcjonuje w wielu miastach europejskich
podobnej wielkości tam, gdzie kolej ma wysoko sprawną sieć. Węzeł taki byłby w stanie
radzić sobie z prowadzeniem ruchu dalekobieżnego, jak i lokalnego, który nie tylko
umożliwiałby szybkie połączenia regionu z Łodzią, ale również wspomagał system
wewnątrzmiejski. I to nie tylko w dzisiejszym słabo wykształconym układzie kolejowym, ale

7 Analiza warunków budowy kolejowego tunelu średnicowego pod centrum Łodzi – dla: Zarząd Dróg
i Transportu w Łodzi; współautor, SITK Łódź, 2008; kier. projektu Jan Raczyński
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V-5. Schemat układu torowego wyprowadzenia zachodniego najkorzystniejszego wariantu
źr.: Analiza warunków budowy kolejowego tunelu średnicowego pod centrum Łodzi, SITK Łódź, 2008

również po dokonaniu uzupełnień spajających sieć transportową regionu, które siłą rzeczy
stanowiłyby dodatkowe obciążenie linii i przyciągały więcej publiczności. Warunkiem jednak
byłoby wydzielenie na średnicy osobnych torów dla ruchu lokalnego, urządzenie
przystanków pośrednich i jednoczesność budowy całości. Zamieszczamy tutaj rysunek
układu torowego wariantu, który został uznany za najefektywniejszy z trzech rozpatrywanych
w opracowaniu SITK (V-5). Co ciekawe, dla każdego z nich sporządzono wówczas pobieżną
ewaluację kosztów, ale przy tym samym marginesie niewiedzy w zakresie chociażby
warunków gruntowych. Okazało się wówczas, że całkowicie skończona forma zachodniej
części węzła łódzkiego (czyli z „Igrekiem” i z kompletną infrastrukturą dla pociągów
klasycznych wszystkich typów) w najlepszym wariancie – czyli z wylotem Teofilów-Złotno
kosztować może 2,2 mld złotych, zaś w wariancie wynikającym z preferencji miasta (wylot
Karolew-Retkinia) – nawet nieco ponad 3 mld!

Oto kilka podstawowych informacji, tłumaczących koncepcję. Jeśli wszystkie lub
przynajmniej znakomita większość pociągów miałaby docierać do Dworca Fabrycznego, to
tunel średnicowy musi być przynajmniej czterotorowy. Jedna para torów powinna służyć
pociągom szybkim, druga, wyposażona w stacje - regionalnym i aglomeracyjnym. Takie
rozdzielenie ruchu umożliwia budowę tych kilku stacji pośrednich, które decydują
o dowiezieniu pasażerów do różnych części śródmieścia - stanowią więc podstawowy atrybut
sieci aglomeracyjnej. W zachodnich rejonach miasta, za odgałęzieniami dla klasycznych
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pociągów pośpiesznych, tory szybkie przechodziłyby w linię wysokich prędkości, a tory
lokalne łączyłyby się węzłem trójkątnym z istniejącą linią kolejową do Zgierza i Pabianic
(dlatego powtarzające się określenie, że chodzi o tunel między Dworcem Fabrycznym
i Kaliskim jest dużym uproszczeniem, a nawet częściowo nieprawdą).

V-6. Teren dawnej WAM. Możliwy do wykonania w pełni bezkolizyjny węzeł na zespolonej
linii średnicowej KDP i klasycznej prowadzonej bezpośrednio na wschód z Dworca
Fabrycznego. Kółkami zaznaczono bezpośrednie kolizje z istniejącą zabudową

rys. autora na fotografii Google Earth

Przy istniejących ograniczeniach terenowych, stworzenie bezkolizyjnego węzła na
zachodzie – trójkątnego rozplotu na istniejącą linię kolejową – jest najbardziej racjonalne
wtedy, gdy zostanie on rozdzielony na dwie części: jedna to węzeł z łącznicą w kierunku
Dworca Kaliskiego (proponowany na dawnym terenie WAM), druga – to węzeł z linią do
Zgierza (proponowany w rejonie ulic Srebrzyńska – Drewnowska). Takie było rozwiązanie
zaproponowane w opracowaniu SITK, a jego warunkiem było wyprowadzenie kolei
wysokich prędkości korytarzem między Teofilowem i Złotnem. Wydaje się, że żaden inny
korytarz wylotowy nie gwarantował równej sprawności, elastyczności i bezkolizyjności samej
średnicy. Z punktu widzenia pragmatyki budowy i finansowania stanowił jedną zespoloną
inwestycję. Gdyby to tak zbudowano, węzeł łódzki czekałby przygotowany pod KDP, na
okoliczność zmiany rządowych priorytetów, a w międzyczasie pracowałby bezkonfliktowo.

Na wschodzie linia traktowana jako średnicowa nie kończyłaby się na Dworcu
Fabrycznym, ale biegła dalej, do stacji Widzew. Tutaj też jest potrzeba budowy przynajmniej
dwóch przystanków. Jeden z nich został odtworzony: to Niciarniana. O drugim: Kopcińskiego
nawet chciano rozmawiać.8 Dla odcinka Fabryczna–Widzew została bowiem wykonana

8 Nie tylko obsługiwałby on przyległe rejony miasta, w tym mające się wypełniać zabudową NCŁ, ale również
pełniłby on rolę integrującą z siecią autobusowo-tramwajową na ważnym kierunku NS. To zostało jednak
zaprzepaszczone.
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wstępna dokumentacja projektowa już w 2009 r. (opracowanie konsorcjum dużej hiszpańskiej
firmy Sener). Zadanie to było częścią modernizacji linii klasycznej z Warszawy do Łodzi, ale
problem linii średnicowej i linii „Y”, jak również kolei aglomeracyjnej został tam ujęty dość
marginesowo. W szczególności z góry przyjęto, że tory „Y” będą położone po południowej
stronie torów „klasycznych” (tzw. układ liniowy), co znakomicie utrudnia budowę
bezkolizyjnych połączeń i włączeń. Założono bowiem, że KDP ma być jak najbardziej
niezależna od sieci klasycznej. W tej sytuacji mnożenie stacji zmniejsza przepustowość trasy
z ruchem mieszanym lokalnym i pośpiesznym. Temu zapewne należy przypisać brak
przystanku przy Kopcińskiego i dość niechętne odtworzenie Niciarnianej. Co więcej, zgodnie
z wytycznymi miasta i obowiązującymi wówczas przepisami o maksymalnych nachyleniach
trasy, zdecydowano się na przekrycie linii już od ulicy Konstytucyjnej. Warto zauważyć, że
stworzyło to groteskową sytuację, w której mamy tunel kolejowy w sąsiedztwie składów
i Parku 3 Maja, a jednocześnie rozcinającą więź przestrzenną kolej na powierzchni
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych na Widzewie.

V-7. Wschodnia
część tunelu
średnicowego -
zagospodarowanie
naziemne.
Słyszeliśmy, że nad
nim miała przebiegać
arteria drogowa,
która jednakże utknie
na kioskach
technicznych...?

fot. autora, 2018

Tę część średnicy w większości (bo bez torów szlakowych KDP) wykonano i oddano do
użytku w 2016 r. wraz z nowym dworcem. Jednak w momencie opracowywania koncepcji
SITK wszystko jeszcze było możliwe, dlatego przyjęto, że układ torów na średnicy będzie nie
liniowy, ale tzw. kierunkowy, dzięki czemu wszystkie włączenia mogą powstać jako
bezkolizyjne stosunkowo małym kosztem. To właśnie widać na rysunku V-5. Za chwilę na
publiczną agendę trafić może ponownie kwestia budowy nowej linii do Piotrkowa
Trybunalskiego, która znowu wymagać będzie włączenia do „średnicy”, najlepiej
bezkolizyjnego, zlokalizowanego w rejonie Grembachu. Przy kontynuacji układu liniowego
będzie to raczej niemożliwe.

Poród tuneli zachodnich

Niczego z takich rozważań nie było w opracowaniu z 2006 r., jakby projektowanie węzła
kolejowego polegało głównie na rysowaniu krzywych i zbieraniu wyciągów o własności
gruntów na powierzchni. W końcu jednak nawet dla miasta zaczęło być oczywiste, że budowa
linii średnicowej bez możliwości wjazdu na Dworzec Kaliski jest marnotrawstwem. Co
prawda nigdy nie miało ono w pełni sprecyzowanych poglądów na przyszłą pracę i zadania
swojego węzła kolejowego, ale zaczęło mówić o dwóch różnych tunelach: KDP uparcie
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w wersji karolewsko-retkińskiej i ”regionalnym” w wersji proponowanej w 2005 i 2008 r.
Było to już pewnym postępem. Tylko że dokonało się wówczas ostateczne odseparowanie od
siebie obu inwestycji – KDP i kolei klasycznej, co stworzyło zagrożenie powstania
rozwiązania niewydajnego na wypadek rezygnacji z rządowego planu budowy KDP. To
właśnie dokładnie się stało w 2012 r., kiedy w Łodzi przygotowania i kontrakty do budowy
dworca głównego na Fabrycznym były już w toku.

V-8. Rysunek podpisany
przez wiceprezydenta
Łodzi, Ministra
Infrastruktury
i przedstawiciela PKP jako
załącznik do umowy
o rozpoczęciu
procedowania studium
wykonalności dla tunelu
średnicowego (IX 2009)

rys. autora, 2009

Zanim jednak do doszło do rezygnacji państwa z budowy KDP, w 2009 r. zaczęła się
„przygoda” Łodzi z dokładnym projektowaniem tunelu, mająca trwać przez kolejne kilka lat
i absorbująca wiele uwagi wtajemniczonych. Projektantem, czyli wykonawcą „Studium
wykonalności”, zostało konsorcjum, w którym liderem była ponownie firma Sener.9
Stanowiska ucierały się w toku narad koordynacyjnych, a znamy je z grubsza z częściowo
zachowanych protokołów. I tak już na początku pracy z nieznanych dzisiaj dokładnie
przyczyn zrezygnowano z wykorzystania tunelu KDP dla szybkich pociągów
konwencjonalnych. Projektant był zdania, że „wykorzystanie tuneli równoległych niesie tak
naprawdę znikome korzyści”10 i nie widział problemu deficytu przepustowości – nawet przy

9 Studium wykonalności linii kolejowej od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr
14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel
KDP; Sener Sp. Z O.O., Price Waterhouse Coopers, 2011. Później zmieniane.
10 Protokół jw. z 24 XI 2010 r. Jak widać, do kwestii współwykorzystania tunelu KDP jeszcze powracano pod
koniec procedowania, ale zupełnie bezskutecznie. Projektant tłumaczył rozdział chęcią „zachowania
przyzwoitych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla KDP”, a współwykorzystanie nie było jakoby
„rozwiązaniem europejskim” (!). Możemy z całą pewnością powiedzieć, że nie byłoby to „rozwiązaniem
hiszpańskim” ani „japońskim” – a to ze względu na różnicę rozstawu szyn...
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teoretycznym obciążeniu tunelu kolei klasycznej 15 parami pociągów na godzinę.11 Na
wykresach ruchu pokazywał, że będzie możliwe prowadzić dwutorową trasą z dwoma
przystankami pośrednimi nawet 10 par pociągów osobowych i 3 pary pociągów pośpiesznych.
Te pierwsze przewidziano w odstępach nawet trzyminutowych, a tym drugim dano „sloty” 8-
10 minut. Gdyby tylko pociągi się nie spóźniały, a świat chodził zawsze jak dobry
szwajcarski zegarek...

Nawet jeśli byłoby to teoretycznie zgodne z zasadami, to nie znamy takiego precedensu
– może z wyjątkiem Japonii (gdzie jednak obowiązują inne kodeksy etyczne i inny ethos
pracy). Gęsty ruch z wplecionymi pośpiesznymi pociągami dalekobieżnymi, nad których
planowym przyjazdem szczególnie trudno zapanować, wymaga oddzielnych torów,
a przynajmniej ograniczenia liczby konfliktów. Przez jedną z dwóch średnic w Madrycie
w gęstym ruchu podmiejskim przepuszcza się po jednej parze pociągów nie zatrzymujących
się w godzinie. Na średnicy w Malmö mają najwyżej jeden pośpieszny, ale nie w każdej
godzinie. W Lipsku z prowadzenia pośpiesznych tunelem w ogóle zrezygnowano... Dlatego
doprowadzenie do mieszania ruchu na średnicy „klasycznej” uznajemy za istotny błąd, a takie
planowanie za nieracjonalne, bo szczególnie pozbawiające układ elastyczności. W ogóle
częste przejazdy bez zatrzymania pociągów pośpiesznych ze znaczną prędkością wzdłuż
peronów podziemnych (100 km/h?), być może okresowo zatłoczonych pasażerami, uważamy
za projektową niezręczność. Natychmiast pojawia się też problem dostępu dla KDP do
Dworca Kaliskiego i jego zaplecza techniczno-postojowego, który konflikty jeszcze pogłębia.
Grono koordynujące dostrzegło go jednak, jak się zdaje, dopiero po kilku miesiącach
pracy...12

Skoro jednak już ten błąd zrobiono, to dalsze przesunięcia tras nie mają większego
znaczenia dla samej przyszłej eksploatacji węzła, chociaż już dla miasta są istotne. A zatem,
mimo że strony finansujące projekt określiły ramowo przebieg trasy i tunelu na rysunku (V-5),
już w lipcu 2010 r. „na życzenie zamawiającego” skorygowano przebieg wariantu północnego
na korytarz biegnący wprost na zachód.13 Architektowi Miasta argumentem decydującym
wydała się wówczas „kolizja z projektowaną drogową Trasą Wojska Polskiego” (jej budowa
jest jednak naprawdę mało prawdopodobna, a poza tym kolej nie jest szczególnie szeroka).
W tej samej wypowiedzi, nie odnosząc się w ogóle do kwestii powstałego deficytu
przepustowości, sugerował on nawet budowę dodatkowego (?) przystanku w rejonie placu
Barlickiego.14 „A ja chcę gwiazdkę z nieba, bo ładnie świeci...”

Co więcej: pojawił się inny, jak się wkrótce okazało, decydujący czynnik: już w lipcu
konsorcjum projektujące dostało sugestię rozważenia „takiego trasowania linii kolei
konwencjonalnej, aby stworzyć możliwość obsługi kompleksu „Manufaktura”.15 Tego
dokonano, a nowa trasa wyprowadzona z wielkim odgięciem na północ została przez
zebranych jednogłośnie przyjęta, jako najlepiej obsługująca miejskie generatory ruchu i,
w dodatku, najmniej kolidująca z istniejącym układem torowym stacji Łódź Kaliska,16
w której uporządkowanie nie chciano wówczas wnikać. W listopadzie projektant traktował

11 Protokół jw. z 13 VII 2010 r. Mamy tam odwołanie się projektanta do przykładu linii średnicowej
w Warszawie, z obciążeniem 20 par pociągów. Nie wspomina się jednak, że chodzi o ruch pociągów tych
samych typów, a nie ruch mieszany, w którym część pociągów nie ma się zatrzymywać po drodze.
12 Protokół jw. z 24 X 2010 r. i następne.
13 Protokół narady koordynacyjnej firmy projektującej Sener z przedstawicielami PKP, Urzędu Miasta
i inwestora zastępczego EC1-Miasto Kultury z 27 VII 2010. Problem korytarza Teofilów-Złotno powrócił
później jeszcze, najprawdopodobniej na życzenie bardziej odpowiedzialnej części grona zamawiającego, ale
projektant miał problem ze znalezieniem tego korytarza na mapie (protokół z 17 VIII 2010).
14 Protokół jw. z 14 IX 2010 r.
15 Protokół jw. z 27 VII 2010 r.
16 Protokół jw. z 10 VIII 2010 r.
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już stację w „Manufakturze” jako „parametr określony z góry”,17 mimo że jej w ogóle nie
było w warunkach zamówienia (V-8).

V-9.
Rekomendowane
przez wykonawcę
warianty przebiegu
linii średnicowych
wykonalności dla
tunelu średnicowego
(2011). Znikła stacja
Centrum, pojawiła
się Manufaktura

źr.: Studium wykonalności
linii kolejowej od dworca
Łódź Fabryczna
w kierunku dworca Łódź
Kaliska..., Sener, 2011

Po tym, jak czar i magnetyzm centrum handlowo-rozrywkowego, poparte wrześniową
wizytą w Łodzi właściciela kompleksu,18 wywarły odpowiedni skutek, przyszła pora na
rozprawienie się ze śródmieściem. Już w sierpniu 2010 r. dopuszczono możliwość rezygnacji
ze stacji Centrum, motywując to trudnościami z uzyskaniem odpowiednio małego nachylenia
torów w peronach. Kuriozalnym argumentem było powołanie się projektanta na kolejowe
przepisy uniemożliwiające jej budowę, które pochodzą z 1952 r.19 Ostatecznie, projektant
stwierdził w październiku: „Stacja Centrum nie jest możliwa ze względu na warunki
techniczne, szczególnie potencjalne bezpośrednie kolizje z głębokimi fundamentami
budynków. W związku z tym zaproponowaliśmy pewną alternatywę – wariant z przystankiem
przy Manufakturze.”20 Stopniowo więc z dwóch stacji dla pociągów regionalno-
aglomeracyjnych zrobiła się jedna, położona w miejscu nie mającym nic wspólnego ani
z warunkami wstępnymi kontraktu, ani ze śródmieściem. Według przedstawicielki biura
planowania Urzędu Marszałkowskiego dodatkowe przystanki „zakłóciłyby podstawową
funkcję Dworca Fabrycznego jako głównego dworca Łodzi”, zaś ich „budowa (...) jedynie
wydłuży czas podróży i zwiększy koszty”.21 Ktoś to później skomentował, że kolej
państwowa znalazła jeszcze jeden sposób na ominięcie Łodzi: od spodu. Efektywnie
pomagali jej jednak w tym niektórzy „tubylcy”. Ostatecznie rekomendowano wariant wylotu
południowego dla KDP oraz tunel „klasyczny” o wydłużonym przebiegu przez zaplecze

17 Protokół jw. z 24 XI 2010 r.
18 Zapowiada się ją w protokole jw. z 14 IX 2010. Miano także rozważać możliwość partnerstwa publiczno-
prywatnego przy budowie stacji za „Manufakturą”.
19 Protokoły jw. z 17 VIII i 25 VIII 2010 r.
20 Protokół jw. z 7 X 2010 r.
21 Protokół jw. z 14 IX 2010 r.
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„Manufaktury” (V-9, 13). Przewidywano dwa warianty: ze stacją osobową Manufaktura albo
tylko ze stacją „techniczną” (tzn. bez obsługi pasażerów) o dość nieprzekonującej funkcji.

Z punktu widzenia rewitalizacji śródmieścia, owa „alternatywa dla stacji Centrum” to
niczym „zamieniał stryjek siekierkę na kijek.” Z punktu widzenia systemu transportowego
miasta – to kosztowne nieporozumienie, bo jak można nie powiązać kolei regionalno-
aglomeracyjnych z głównymi trasami tramwajowymi, skoro się z nimi krzyżują? Z punktu
widzenia zaś współfinansowania z funduszy spójnościowych – rzecz dość ryzykowna.
Dlatego też stację Manufaktura maskowano czasem innymi nazwami (Koziny, Ogrodowa).
W końcu Prezydent Łodzi ogłosiła, że nie zgadza się na tę stację, chociaż i tak budowie stacji
„technicznej” nikt nie mógłby skutecznie przeciwdziałać.

Cały czas jednak trwały zakulisowe starania o przywrócenie Stacji Centrum, przede
wszystkim Marszałka województwa, który właśnie rozwijał z niczego sieć samorządowej
kolei regionalnej i był naturalnie zainteresowany jej sukcesem przewozowym. W 2015 r.
sprawa nawet wzbudziła społeczny rezonans w momencie, gdy szykowało się podjęcie
ostatecznej decyzji przez zarząd PKP PLK. Kolej zdecydowała pozytywnie. Od 2017 r. znany
jest już wykonawca inwestycji tunelu dla kolei klasycznej, który bez kamer prowadzi prace
projektowe (jak już wiemy – na bazie wielce dyskusyjnych warunków architektonicznych
i urbanistycznych). Tylko publikatory i miejska machina propagandowa od czasu do czasu
ekscytują się bałamutną wizją przyszłego „metra w Łodzi”.

Próba diagnozy

Reasumując, można powiedzieć, że możliwość budowy sprawnego węzła kolejowego
została przynajmniej na razie zaprzepaszczona, a inwestycja „nowy Dworzec Fabryczny”
i „tunel średnicowy w Łodzi” stopniowo przerodziła się w swoją karykaturę. Już sama
sytuacja, że dworzec główny w sporym mieście, skupiający ruch pośpieszny i lokalny
z siedmiu-ośmiu kierunków da się obsłużyć za pomocą dwutorowej linii z przystankami jest
kuriozalny. Wskutek rozłączenia inwestycji tak jednak będzie, przynajmniej do czasu budowy
KDP, choć tak nie musiało być. W efekcie, po wielu projektowych etapach, powstanie
zapewne podziemna średnica, która nie spełni wielu zadań w obsłudze nie tylko miasta, ale
i ruchu zewnętrznego, stając się „wąskim gardłem” sieci kolejowej regionu i ograniczając
możliwości jej rozwoju. Wręcz dojdzie do sytuacji, w której najgorszym wrogiem rozbudowy
połączeń dalekobieżnych Łodzi będzie sukces kolei regionalno-aglomeracyjnych i vice versa.
I to wszystko za prawie 2 mld złotych, czyli kwotę niewiele mniejszą niż wyceniony ramowo
pełnowartościowy układ opisany powyżej. W rzeczywistości zaś wybuduje się tylko połowę
węzła

Stało się tak przede wszystkim wskutek doktrynerstwa PKP PLK, które ostatecznie
przeważyło na rzecz wydzielenia „Igreka” z pracy węzła.22 Tymczasem obie formuły (kolej

22 Autor, biorąc w l. 2009-12 udział w licznych dyskusjach z zespołem projektującym elementy średnicy na
zlecenie kolei, narażał się na przykład na wysłuchanie pseudoargumentu o tym, jakoby KDP miało system
zasilania nie do pogodzenia z tym, który stosowany jest na PKP. Tymczasem wiadomo, że wszystkie pociągi
dużych prędkości musiałyby być przynajmniej dwusystemowe, podobnie jak to jest od początku w przypadku
francuskich TGV. Trudno pozbyć się wrażenia, że sposób argumentacji projektantów wynikał albo z braku
wiedzy, albo ze złej woli. Tym niemniej ostateczny kształt węzła został właśnie wypracowany dzięki takiej
osobliwej retoryce, obliczonej na użytek dyletantów i mającej osłaniać przyjęte a priori założenia. Autor musiał
też słuchać o tym, jakoby nie wolno było sytuować peronów na łukach, albo też o tym, ze tory w peronach nie
mogą być na większych spadkach. Oczywiście, że lepiej, żeby były proste i płaskie, ale nie zawsze tak można.
A może założono za łagodne łuki na za duże prędkości albo nie zastosowano wszystkich sposobów na
minimalizację długości głowicy zachodniej stacji Łódź Fabryczna?
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dużych prędkości wyłączona z węzłów i współpracująca z węzłami) są stosowane w różnych
krajach, zależnie od lokalnych warunków. Ale ta pierwsza raczej tylko tam, gdzie obie koleje
mają inny rozstaw szyn – np. właśnie w Hiszpanii lub Japonii. Te lokalne warunki natomiast
zostały w Łodzi zlekceważone. Być może miasto zdiagnozowano jako „nierozwojowe”, gdzie
tylko wybujałe ambicje miejscowych polityków wymusiły lokalizację stacji KDP na
centralnie położonym dworcu. Przepustowość węzła łódzkiego została pogrzebana przez
samą PKP już w fazie wstępnej, na poziomie projektu linii Widzew–Fabryczna, gwoli
doktryny, że kolej wysokich prędkości musi być systemem w pełni niezależnym. A to
nieprawda.

Stało się tak również wskutek upartego niezrozumienia albo lekceważenia problemu
przez władze miasta, dla których kwestie przepustowości, stacji pośrednich i korytarzy
kolejowych nie tworzą żadnego powiązanego logicznie systemu. Dlatego, jak wolno sądzić,
z ulgą powitano tam uwolnienie się od trudnych politycznie do przeprowadzenia inwestycji
na nowych kierunkach tam, gdzie osiedlili się „suburbanici” w poszukiwaniu swoich
„Arkadii”. Jak wiadomo, wylot na Teofilów-Złotno był od samego początku kwestionowany
przez miasto, które jakby nie chciało uznać, że kumulowanie dróg i kolei we wspólnych
pasach jest racjonalne. Natomiast Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
podnosiło, że korytarz ten jest nie do pogodzenia z preferowanym przebiegiem linii „Y” na
południe od zbiornika Jeziorsko (co nie jest prawdą, zważywszy na odległość), albo też że
tam istnieją wybitne wartości przyrodnicze.

V-10. „Urbanizacja narolna” okolic Rąbienia i Złotna,
mniej więcej w możliwym korytarzu północnego wylotu

„Igreka”

fot.: Google Earth, 2014 r.

V-11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Aleksandrów z 2004 r., który taką „urbanizację”

dopuszcza

źr.: witryna aleksandrowlodzki.bip.net.pl/ [X 2018]

W rzeczywistości kwestia usunięcia z drogi pojedynczych budynków i godziwa za to
rekompensata jest kroplą w morzu kosztów inwestycji. Mimo to nie zdziwilibyśmy się, gdyby
prawdziwą przyczyną odrzucenia tej trasy było to, co dzieje się na peryferiach miasta – nie
tylko w jego granicach, ale przede wszystkim w ościennych gminach? Pola Złotna, Rąbienia,
Szatonii stały się po 1989 r. obszarem, na którym masowo zabudowuje się włóki rolne pasami
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podmiejskich „rezydencji”, bez końca, ładu i gustu (V-10, 11).23 Ta tandetna eksurbanizacja,
dokonywana przez wpływową wyższą klasę średnią, tak typowa dla przestrzennego
„leseferyzmu” III Rzeczypospolitej, jest nie tylko gwałtem na otaczających miasto terenach
otwartych, ich walorach ekologicznych, nie tylko gwałtem na mieście samym, którego stare
dzielnice przypominają pełen dziur durszlak, a ulice duszą się od spalin – także z tych
dojeżdżających z zewnątrz samochodów – ale wręcz ogranicza jego szanse rozwojowe przez
blokadę terenów pod liniowe inwestycje. Losy linii KDP mogą się to pokazywać, podobnie
jak trudności z trasowaniem, a potem realizacją zachodniej obwodnicy drogowej miasta.

Oczywiście pewnej odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Wiemy natomiast na czym
polega problem z przepustowością na tunelu średnicowym, który ma być budowany
i możemy go lapidarnie ująć na rysunku V-12. Aby to sprawdzić, wystarczy zbadać
obciążenie na trudniejszej stronie układu, czyli właśnie na zachodniej mogące wystąpić
w jakiejś wyjątkowo ruchliwej godzinie dnia. Widać, że przy założeniu półgodzinnych
interwałów na obecnie istniejących gałęziach zewnętrznych kolei regionalnych uzyskuje się
6 par pociągów na godzinę, a przy założeniu godzinnych interwałów na kierunkach
dalekobieżnych – 3 pary pośpieszne, z dwoma pociągami do Łódź Warszawa - 5 par
pośpiesznych. Mamy wówczas 11 pociągów o mieszanym charakterze, co – naszym zdaniem
– jest na granicy wydajności. W przypadku budowy dodatkowych połączeń w regionie
i aglomeracji nie będzie możliwości prowadzenia pociągów pośpiesznych – chyba, że będą
się one zatrzymywać na stacjach pośrednich.

V-12. Obciążenie
tunelu średnicowego

budowanego
obecnie.

opracowanie autoraa

23 Łódzka strefa podmiejska charakteryzuje się nierównomiernie rozłożonymi kierunkami migracji. Gmina
Aleksandrów Łódzki, obejmująca pola Rąbienia, okazuje się najbardziej popularna. W jednym 2016 r. przybyło
do niej 436 migrantów (druga na liście była gmina wiejska Zgierz - 173). W tym samym roku z Łodzi
wyemigrowały 832 osoby (dane GUS, Serwis Samorządowy PAP, URL:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/176256/Ranking-gmin-pod-wzgledem-salda-migracji-
wewnetrznych-cz--1-1-499 [X 2017]). Chaotyczna zabudowa włók rolnych odbywa się tam lege artis, na
życzenie gminy, która dysponuje odpowiednim planem-wytrychem (Uchwała nr XXVII/242/04 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki).
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Czy w tej sytuacji można jeszcze coś uratować? Można rozwiązać kwestie
nierównowagi przepustowości w obu tunelach przez powrót do zasady współwykorzystania
torów KDP. Jest to wciąż możliwe po powrocie do korytarza przyjętego w opracowaniu SITK.
Porównanie przebiegu i obciążenia linii w układzie obecnie projektowanym i po korekcie
zamieszczamy na rysunkach V-13 ÷ 16. Wynika z nich, że zyskuje się miejsce nawet dla
ośmiu pociągów regionalno-aglomeracyjnych w godzinie. Po przełożeniu trzech
pośpiesznych klasycznych na linię szybką, przy założeniu pięciominutowego interwału (co
daje jeszcze rezerwę), jest miejsce na dziewięć pociągów KDP. To powinno zupełnie
wystarczyć i daje jeszcze znaczną elastyczność czasową na okoliczność spóźnień.

V-13. Układ linii średnicowych po budowie KDP
wg wariantu rekomendowanego przez autorów

pierwszego ‘studium wykonalności”

V-14. Obciążenia średnicy - stan po budowie KDP
wg aktualnych planów (ze stacją Centrum)

opracowanie autora

V-15. Układ linii średnicowych po budowie KDP
w układzie poddanym racjonalizacji

V-16. Obciążenia średnicy - stan po budowie KDP
w układzie poddanym racjonalizacji

opracowanie autora

Dzięki uprzejmości autora zamieszczamy też rysunek możliwego układu torów na
zmodyfikowanym węźle zachodnim średnicy (V-17). Jak widać, układ nie prezentuje się już
tak racjonalnie i prosto jak na V-5, ale tak jest zazwyczaj, gdy trzeba dopasować się do
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czegoś, co powstało bez perspektywistycznego spojrzenia. Można też dyskutować, czy
koniecznie wszystkie węzły musiałyby być bezkolizyjne, jak tu pokazano. Ciekawie też
prezentuje się wyprowadzenie linii klasycznej równolegle do KDP w kierunku Aleksandrowa.
Być może, wzorem kompromisu w Saitamie w aglomeracji tokijskiej, który zakończył
konflikt z mieszkańcami, uruchomienie kolei aglomeracyjnej pomógłby przyzwyczaić się do
linii KDP przechodzącej przez tamtejszą „Arkadię”. Podobno kongestia drogowa na tym
kierunku jest wyjątkowo uciążliwa.

V-17. Przybliżenie
możliwego układu
węzła wschodniego
średnicy łódzkiej
po modyfikacji

przebiegu tunelu KDP
(kolor czerwony).
Tunel klasyczny

wg aktualnie
realizowanego projektu

(kolor niebieski).
Przystanki pominięto

rys.: xkk, 2015

Koleje regionalne – czyli szybko, ale obok celu

To, że w oczarowanym samochodami kraju nadejdzie czas, w którym będzie można
poruszać się pociągami osobowymi należącymi do najwygodniejszych na świecie w swojej
klasie, graniczy z cudem. Tabor mamy, tylko większy problem z brakami infrastruktury.
Mimo to należy jednak stopniowo włączać kolej do obsługi nie tylko ruchu skali
wojewódzkiej, ale też aglomeracji i miasta, w myśl najlepiej pojętej polityki „push-pull”.
Jednymi z działań aktywizujących są uzupełnienia sieci kolejowej w województwie. Mimo że
ogólne plany od dawna już istnieją (V-18), okres korzystania z unijnych funduszy
spójnościowych został, przynajmniej na razie, zmarnowany. Oprócz tunelu średnicowego,
chodzi tu o nowe linie z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, z Kolumny do Bełchatowa,
z Wielunia do Magistrali Węglowej (i dalej do Bełchatowa). Chodzi też o drobne
uzupełnienia, jak sięgacz kolejowy do centrum Tomaszowa Mazowieckiego. Tymczasem
obecnie 52 km w linii prostej z Łodzi do Kutna pociąg pośpieszny pokonuje w 1h20’, co daje
prędkość efektywną 39 km/h. Wciąż nie ma nawet powrotu do pierwotnych parametrów na
linii kutnowskiej, ani sieradzkiej, a co dopiero myśleć o budowie zupełnie nowych odcinków
sieci... Jednakże już tylko skromne inwestycje ratownicze (linia łowicka), zwiększenie oferty
i komfortu pociągów (sieradzka) albo urządzenie korzystnie położonych stacji (Ozorków)
wyraża się przypływem pasażerów i udowadnia, że nawet w regionie o rzadkiej sieci
kolejowej jest popyt na kolej.
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Druga sprawa to dostępność stacji, ograniczona przez ich małą liczbę i oddalenie od
zabudowy lub centrów usługowych tych, które istnieją. Właściwie od zawsze tworzono
strukturę Łodzi odwróconą tyłem do kolei. Nawet przesiadanie się z pociągu na środki
transportu ulicznego jest często bardzo uciążliwe, szczególnie na tramwaj. Dlatego
przekształcenie jej w środek codziennych podróży miejskich będzie bardzo trudne. I dlatego
tunel średnicowy o charakterystyce S-Bahn mógłby odegrać w tym z czasem kluczową rolę.
Wszystko więc przemawia za tym, by myśleć o kolei aglomeracyjnej jako przede wszystkim
wypadkowej relacji regionalnych, ponieważ przy dalszych dystansach kwestie kontekstu
przestrzennego i integracji transportu na stacjach mają nieco mniejsze znaczenie. Kolej
w Łodzi jako środek lokalnego transportu to proces, który może się dokonać w czasie, o ile
będzie prowadzona konsekwentnie racjonalna polityka transportowa i przestrzenna obliczona
na eliminację konfliktów.

V-9. Sieć
perspektywiczna
kolei
w województwie
łódzkim

źr.: Strategia rozwoju
transportu pasażerskiego
w Regionie Łódzkim – dla:
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego;
SITK Łódź, 2008; rys.
autora

Perturbacje, którym ulegały stacje na linii średnicowej pokazują najbardziej istotny
problem, z którym musi sobie radzić reaktywowana kolej regionalna, zwłaszcza, gdyby
chciała stać się bardziej aglomeracyjną.24 Budowa i należyte skomunikowanie stacji nie jest
jakimś priorytetem planistów i decydentów, ale polityczną zabawą. Nawet najlepiej

24 Informujemy Szanownych Czytelników nie znających lokalnych stosunków, że dzisiaj kolej jest taką
właściwie tylko z nazwy, którą nadano przewoźnikowi samorządu wojewódzkiego z pragmatycznych powodów
związanych z finansowaniem: Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Istnieje też wciąż sektor regionalny państwowo-
wojewódzki - kolej PolRegio. Oba systemy tworzą obsługę relacji regionalnych przede wszystkim w obrębie
województwa łódzkiego. Istnieją też kursy aglomeracyjne ŁKA w rejonie Łodzi, ale na pewno nie ma systemu
kolei aglomeracyjnej, zważywszy relatywnie rzadkie i nieregularne kursy pociągów. To się być może zmieni
wraz z otwarciem średnicy i pracą nad przystankami.
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zaprojektowane i usytuowane stacje na „średnicy” (których, jak wiadomo, będzie za mało) nie
są wystarczające, jeśli na peryferiach ich nie ma albo znajdują się „pośrodku niczego”. A tak
właśnie jest w Łodzi, a nawet w regionie.

V-19. Koncepcja
urbanistyczna

kompleksu usługowego
przy dworcu Żabieniec

– plan
oznaczenia: 1 – handel
detaliczny, rozrywka;

6, 8 – administracja dzielnicy;
9 – galeria wystawowa; 10 –
biblioteka, 11, 13, 14 - biura,
12- hotel; 15-17 - mieszkania

 V-20. Koncepcja
urbanistyczna

kompleksu usługowego
przy dworcu Żabieniec
– widok od Teofilowa

proj. i rys.:
arch. Kamil Siwek, 2012
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Stacja Żabieniec jest akurat zlokalizowana stosunkowo w centrum układu pasma osiedli,
między Żubardziem i Teofilowem. Do tego przecina ją linia tramwajowa na wiadukcie.
Kuriozum jednak polega na tym, że to, co wygląda na położenie „w”, jest w istocie
położeniem „obok”, ponieważ wokół niej mamy albo hektary traw, parkingów i jezdni albo
rozpasany chaos domków, warsztatów, biurowca i pawilonów usługowych. Nic z tego nie
otwiera się na kolej, a samo przejście tunelem na zatorze jest właściwie nielegalne. Dlaczego
masowe inwestycje w wielkogabarytowy handel nie zainteresowały się rejonem dworca,
nietrudno zgadnąć: mimo wielkich połaci wolnego terenu, żaden nie był odpowiednio duży
ani odpowiednio foremny. Ucywilizowanie kontekstu Żabieńca to zapewne wielkie zadanie
urbanistyczne i wielka inwestycja. Jak by to mogło wyglądać, pokazuje projekt arch. Kamila
Siwka (V-19, 20).

Oczywiście, jest to zamierzenie na wielką skalę, ale też i bardzo ambitne. Przystanek
kolei aglomeracyjnej miałby się stać kanwą do powstania centrum dzielnicy z odpowiednim
programem usługowym – od ratusza i biblioteki, po komercję pasaży handlowych, a wszystko
z towarzyszeniem budynków mieszkalnych. Doprawdy mało to realne, skoro nawet
najprostsza rzecz, którą należy tam zrobić – przystanek tramwajowy na wiadukcie, spinający
wiadukt i perony pawilon wejściowy (V-21) – natrafiają na pseudoracjonalne opory
wpływowych lokalnych polityków.25 Powiada się na przykład, że nie potrzeba integrować
tramwaju z koleją, ponieważ Teofilów obsługują przede wszystkim autobusy. To może
skasować tam te tramwaje w ogóle, skoro nie są potrzebne? A ruch w kierunku Bałut? Też
autobusy? Jeśli przydatność tramwajów na Teofilowie jest niepełna, to trzeba działać na rzecz
jej zwiększenia, bo tego wymaga ich status jako podstawowego w mieście środka transportu.
Jeśli się tego nie robi, to znaczy, że się tę rolę de facto kwestionuje. Podobną kwestią jest
niezrealizowane wciąż przełożenie pętli autobusowej na Radagoszczu Zachodzie o około
400 m dalej w bezpośrednie sąsiedztwo nowozbudowanego przystanku kolejowego. To są
drobne stosunkowo inwestycje, które mogą stanowić probierz prawdziwych intencji
zarządzających miastem w zakresie wielkiego zadania integracji kolei w systemie
przestrzenno-transportowym miasta. Poza stacją Widzew, gdzie – jako rekompensaty za
zamknięty Dworzec Fabryczny – dokonano tego dość poprawnie kilka lat temu, nic właściwie
się nie stało.

V-21. Stacja Żabieniec.
Pawilon wejściowy

na stację od przystanku
tramwajowego –

przekrój

rys. autora, 2012

Jednakże chowanie głowy w piasek niczego nie zmieni: wyzwanie pozostaje wciąż
aktualne i ktoś kiedyś, kto inaczej pojmuje dobro miasta, będzie musiał je podjąć. Dlatego
warto się przyjrzeć właściwie innym przystankom i dworcom, ponieważ wszystkie wymagają
choćby tylko drobnych interwencji.

25 Ostatnio dyskusja na Facebooku, grupa Łódzka Kolej Aglomeracyjna, 8 I 2018.
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V-22. Stacja Pabianicka.
Szkicowa propozycja

urządzenia jeszcze
zanim zaczęto ją

budować w formie
całkowicie uproszczonej

rys. autora, 2009

V-23. Stacja Chojny.
Szkicowa propozycja

reorganizacji
układu komunikacyjnego

dla powiązania kolei,
tramwajów i autobusów

dowożących.

rys. autora, 2009

Z tych dających spore szanse na budowę kontekstu miejskiego na pierwszy plan wybija
się Pabianicka. Można tam stworzyć zupełnie poprawny kompleks zabudowy zgrupowany
wokół kościoła, który z miejsca mógłby stać się „węzłem” przestrzeni publicznej Rokicia.
Pomysł prezentowany na rys. V-22 polega na udrożnieniu osi ulicy Św. Franciszka, poprzez
budowę wiaduktu z peronami przystanku, w którym mógłby się znaleźć mały westybul
wejściowy. Pełne rozwiązanie wymagałoby jeszcze poprawy dojścia pieszego do stacji
od południowego-wschodu, gdzie znajdują się duże obszary mieszkaniowe, w tym nowe
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V-24. Dworzec Kaliski –
propozycja przebudowy przy
przełożeniu docelowym całości
ruchu na dzisiejszą stronę
zachodnią. Stary budynek
pozostawiony do adaptacji
na funkcje pozadworcowe. Nie
ingerowano w kompleks
parkingowy przy stadionie
po lewej

 V-25. Dworzec Kaliski –
widok koncepcji od strony
śródmieścia

proj. i rys.: arch. Bartosz Ornaf, 2015
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miniosiedla. Niestety, jak niedawno mówiono, właściciel gruntów dokonał tam wycinki
drzew – tylko że wcale nie pod zabudowę miejską, ale stację benzynową...

Jeszcze innym problematycznym miejscem, istnym „węzłem gordyjskim” za sprawą źle
zaprojektowanego wiaduktu z 1968 r., jest stacja Chojny. Już sama jej historyczna lokalizacja
odsunięta o około 400 m od ulicy Rzgowskiej stanowi o uciążliwości przesiadek. Jedno
z rozwiązań przy założeniu zachowania czterech pasów ruchu na tej ulicy pokazuje rysunek
V-23. Oprócz przysunięcia peronów do wiaduktu, w myśl pierwotnej koncepcji projektowej
wiaduktu (czego śladem jest zrujnowane wejście ze wschodniego chodnika Rzgowskiej),
możliwe jest dobudowanie drugiego przekroczenia kolei dla jezdni wschodniej i włączenie jej
do ulicy Kilińskiego. Wówczas zwalnia się miejsce pod wiaduktem na perony przystankowe
i niezbędne zejścia. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest uproszczenie skrzyżowania
z Paderewskiego/Broniewskiego i wygospodarowanie przestrzeni dla ruchu pieszego,
przystanków autobusów zamiejskich na wylocie z Łodzi itp.

Rozwiązanie kwestii przystanków kolejowych może więc stać się jednocześnie
rozwiązaniem różnych podstawowych problemów struktury przestrzennej miasta. Oto kolej,
zamiast tylko dzielić, zaczyna łączyć. Drogom pasażerów z obu stron należy tylko nadać
odpowiednio przyjazną formę architektoniczną. Oto przystankowi na skrzyżowaniu z ulicą
Konstantynowską może towarzyszyć wzmocniona kubaturami odpowiednio zręcznie
zaprojektowana kładka, która stanowiłaby czytelne strukturalne powiązanie Starego Polesia
z kompleksem Parku na Zdrowiu. Dzisiaj to odrębne światy, nic do siebie nie mające,
połączone odpychającym pieszym tunelem. Może on co najwyżej pełnić funkcję drogi
rowerowej, bo wtedy szybciej się go mija. Natomiast miejsce, gdzie spotyka się Zielona
z Konstantynowską i Włókniarzy, ważne w układzie ulic miasta, stanowi dzisiaj jeden
z typowych dla Łodzi nierozwiązanych problemów przestrzennych. Chyba się nie pomylimy
w przypuszczeniach, że większość decydentów widzi go tylko jako parę obciążonych
skrzyżowań. Niestety, dokonana już jedyna inwestycja z towarzyszeniem nowego
przekroczenia kolei – przystanek Niciarniana z podkopem ulicy, stanowi miejsce, które
należy raczej omijać, bo poraża brzydotą formy i nieprzyjazną przestrzenią. Zawsze nas
zastanawia, czy to wina braku pieniędzy, czy raczej braku wiedzy, umiejętności i gustu.

I wreszcie Dworzec Kaliski – kolejne świadectwo zaniechań i złych projektowania.
Tutaj najważniejszą kwestią jest to, czy kończenie wschodniej grupy peronów jest
rzeczywiście niezbędne. Kolej twierdzi, że tak. My zaś wątpimy – tym bardziej, że zwalniając
miejsce pod zabudowę miejską uzyskuje się wielki teren potencjalnie bardzo dostępny,
a dworzec odwraca się do miasta, zamiast utrzymywać jego przestrzenne wyizolowanie
nasypami i peronami. Taką możliwość ilustruje propozycja arch. Bartosza Ornafa (V-24, 25).
Zakłada on dodanie jednego toru po stronie wschodniej kompleksu zachodniego, adaptację
przestrzeni pod wiaduktem zachodnim na rozrząd podróżnych funkcje usługowe oraz dodanie
wielofunkcyjnego budynku dworca przechodzącego ponad arterią drogową w taki sposób, by
połączyć tereny inwestycyjne znajdujące się na południe od niej. Pas terenu między aleją
Włókniarzy a dzisiejszym placem przeddworcowym zajęty byłby pod kwartały zabudowy.
W ich obrębie historyczny przebieg ulicy Karolewskiej zaakcentowany byłby krytym
pasażem usługowym. Dla zintegrowania linii tramwajowej na Teofilów proponuje pan Ornaf
odgięcie trasy w bezpośrednie sąsiedztwo dworca. Tam też, pod dużym dachem, ma się
znaleźć pętla autobusowa.

W ten sposób uzyskano ciągłość przestrzeni miejskiej aż na samo przedpole dworca
kolejowego. I to przestrzeni, która może być intensywnie wykorzystywana. Jednocześnie
zasadniczo skrócono drogi dojścia między peronami a przystankami komunikacji miejskiej,
przy zachowaniu wielu elementów układu istniejącego. Jednocześnie w większości
wyeliminowano patologiczne przestrzenie kultury technologicznej betonowej pustki.
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Oczywiście, nie przewiduje się tutaj pozostawienia na trwałe zamiejskiego dworca
autobusowego. Jego utrzymywanie, możliwe wskutek wadliwych rozwiązań prawno-
własnościowych, wiele mówi o klimacie niemożności, który w zadziwiający sposób
charakteryzuje sprawy okołokolejowe w Łodzi. Nie życzymy nikomu, by był zmuszony
przesiadać się z pociągu na autobus w tym mieście – bo nigdy nie będzie pewien skąd ma
wyruszyć, a jeśli już będzie to Dworzec Fabryczny, gdzie wciąż śladowy ruch, to do
tamtejszej „pieczary autobusowej” musi przyjść z własnym jedzeniem i piciem, jak również
z własnym krzesełkiem. Ta część dworca leży już w kompetencjach miasta. „A tu pospolitość
– skrzeczy...”


