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VI – DRAMATIS PERSONAE

Społeczeństwo

Łodzianie przyzwyczaili się uważać swoje miasto za drugie największe
w Polsce. Tymczasem początek XXI w. przyniósł w tej dziedzinie zasadniczą zmianę.
Wśród dużych miast polskich Łódź wyróżnia się trwałym spadkiem liczby
mieszkańców, który rozpoczął się zaraz na początku „epoki transformacji”. W samym
okresie 2002-17 Łódź straciła 12,1% ludności (ok. 80 tys.).1 Przez kilka miesięcy
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych w mieście mieszkało 900 tys. osób, podczas
gdy w końcu 2017 r. – tylko 696,5 tys. Kilka lat temu miasto spadło z drugiego na
trzecie miejsce w Polsce pod względem zaludnienia. Przewiduje się, że w 2050 r.
będzie już tylko niespełna 485 tys. łodzian. Na tle innych dużych miast polskich jest
to spadek rekordowy, większy nawet od notowanego w przemysłowych miastach
regionu śląsko-dąbrowskiego. Jednocześnie mieszkańcy się starzeją: Łódź ma siódme
miejsce w kraju pod względem średniego wieku mieszkańców (44,9 roku), następne
są Katowice – ale dopiero na 21. miejscu.

Dzieje się tak przede wszystkim wskutek ujemnego przyrostu naturalnego.
Dodatkowo od 1999 r. utrzymuje się także negatywne saldo migracji (w granicach
1,5–2,0 tys. osób rocznie). Ta migracja obejmuje również suburbanizację poza
granicami miasta, podobnie jak w innych miastach kraju. To w wiejskich gminach
ościennych jest dzisiaj znacznie młodsze społeczeństwo, niż w samej Łodzi (np.
gmina Nowosolna – średnio 38,9 lat, gmina Zgierz – 41,2, miasto i gmina
Aleksandrów Łódzki – 40,5). Migracja w strefę podmiejską nie równoważy jednak
spadku liczby ludności. Jedno ze studiów dotyczących tzw. „functional urban areas”
wykonane pod auspicjami OECD2 pokazuje, że mimo postępującej suburbanizacji,
całkowita populacja w Łodzi i jej otoczeniu zmniejszyła się w latach 2000-14 o 5,9%
(z 1 mln 97 tys. na 1 mln 33 tys.). Można więc twierdzić, że maleje nie tylko sama
Łódź, ale również jej aglomeracja – a to już jest w Polsce wśród dużych miast
wyjątkowe. Mamy tu podobieństwo tylko do regionu śląsko-dąbrowskiego. Być może
to fakt istnienia trudnego poprzemysłowego dziedzictwa decyduje o depopulacji
miasta.

Nie dysponujemy świeżymi danymi dotyczącymi dojazdów do pracy spoza
miasta, które obrazowałyby zarówno jego potencjał gospodarczy centrum regionu, jak
i stopień zewnętrznej suburbanizacji. Ponad dziesięć lat temu, kiedy była ona jeszcze
mniej zaawansowana w całym kraju, Kraków i Poznań generowały niemal dwukrotnie
większy ruch pracowniczy niż Łódź z jej – wydawałoby się – silniej wykształconą
aglomeracją. Poza konkurencją pozostawała nie tylko Warszawa, ale także Katowice,
odgrywające rolę dominującego pracodawcy konurbacji, mimo niskiej atrakcyjności
jako miejsca do mieszkania. Stosunkowo mały ruch aglomeracyjny do Łodzi można
widzieć jako świadectwo mniejszej liczby miejsc pracy, ale też jako efekt stosunkowo
niewielkiej presji wywieranej na miasto przez „suburbanitów”, znacznie mniejszej niż
w Poznaniu czy we Wrocławiu.

1 Główny Urząd Statystyczny, Polska w liczbach, URL: www.polskawliczbach.pl [IV 16, VI ‘18].
2 Zsumowano dwa FUA – łódzki i pabianicki. Podział na dwa obszary, bazujący przede wszystkim na
dojazdach do pracy, świadczy o mniejszym znaczeniu Łodzi jako centrum aglomeracji. Functional
Urban Arean in OECD Countries: Poland, URL:
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/functional-urban-areas-all-poland.pdf [VI 18].
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Depopulacji z pewnością sprzyjają niskie płace, chociaż i wysokie nie
gwarantują stabilnej liczby mieszkańców (świadczy o tym casus Katowic i wielu
innych, mniejszych miast). W Łodzi przeciętne wynagrodzenie brutto przynajmniej
od początku wieku było zawsze nieco mniejsze od średniej krajowej (wynoszącej
w 2016 r. 4291 zł/mies.). Pewien postęp jednak następuje, ale bardzo powoli.
W 2014 r. Łódź była dopiero 79. na liście średnich zarobków w miastach, za
wszystkimi „metropoliami”, za Rzeszowem, Lublinem, a nawet za pogrążonym
w trwałym kryzysie Wałbrzychem. Dwa lata później zaś – już na miejscu 56. Różnica
między Łodzią a Wrocławiem, Poznaniem czy Krakowem zmalała z ok. 1/7 do
ok. 1/14 zarobków. Ale, mimo zauważalnej poprawy, Łódź wciąż jeszcze jest
miastem wyraźnie niższych płac. Ta poślednia pozycja zupełnie się natomiast nie
potwierdza, jeśli chodzi o dochody budżetu miasta, które w 2015 r. okazały się
wyższe nawet niż w Krakowie, w przeliczeniu na mieszkańca. Nie jest to więc w tym
sensie miasto biedne.

W zatrzymaniu mieszkańców nie pomaga też, jak się okazuje, fakt, że Łódź jest
stosunkowo bezpieczna. Wskaźnik przestępczości plasował miasto w 2016 r. na
92. miejscu w kraju (co prawda z żenująco niską wykrywalnością), daleko za
Sopotem (3. miejsce), Katowicami (10.), Wrocławiem (12.), czy Krakowem (22.),
które mają od zawsze dobry wizerunek.

Tab. VI-1. Łódź na tle największych miast polskich – wybrane wskaźniki3

miasto
wg liczby
mieszkańców
w granicach
gminy

dochody budżetu
miasta

na 1 mieszkańca
(2015)

przyjeżdżający /
wyjeżdżający
do pracy
(2006)

średnie
wynagrodzenie
miesięczne brutto

(2016)

udział osób
z wyższym

wykształceniem
(2011)

Warszawa 7,4 tys. zł 167,4 / 12,8 5740 zł 39,5%
Kraków 5,4 tys. zł 61,9 / 8,9 4635 zł 33,7%
Łódź
(3.)

5,5 tys. zł
(5.)

32,0 / 8,9
(5./5.)

4230 zł
(7.)

23,5%
(9.)

Wrocław 5,7 tys. zł 41,8 / 6,8 4801 zł 31,7%
Poznań 6,1 tys. zł 61,5 / 14,2 4771 zł 31,7%
Gdańsk 5,9 tys. zł 30,7 / 12,3 5119 zł 28,7%
Szczecin 5,3 tys. zł 15,3 / 3,6 4539 zł 27,7%
Bydgoszcz 4,5 tys. zł 19,7 / 4,6 3951 zł 22,9%
Lublin 5,0 tys. zł 26,8 / 5,7 4169 zł 32,9%
Katowice 5,5 tys. zł 104,2 / 11,9 5275 zł 24,7%

Wyraźnie gorszą pozycję wśród dużych miast ma natomiast Łódź pod względem
poziomu wykształcenia. Z ponad 22% mieszkańców z wykształceniem wyższym
Łódź zajęła w 2011 r. dopiero dalekie 37. miejsce, wyprzedzona przez wszystkie
większe ośrodki, włącznie z Katowicami, ale z wyjątkiem Bydgoszczy. Nie ma

3 Główny Urząd Statystyczny, Polska w liczbach, URL: www.polskawliczbach.pl [VI ‘18]. W rubryce
Łódź w nawiasach podano miejsce wśród największych miast Polski.
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żadnych podstaw do wiązania tego faktu z lekceważeniem porządku w przestrzeni, ale
czy to znaczy, że taki związek w ogóle nie istnieje? Szanse na zmianę tego stanu
rzeczy wydają się małe: wiadomo na przykład, że studenci łódzkich uczelni prawie
w połowie nie wiążą swojej przyszłości z Łodzią,4 a ostatnio coraz częściej unikają
nawet kończenia tutaj studiów. Czy nie dlatego, że lepsze firmy, w których będą się
ubiegać o zatrudnienie, wolą lepiej wyglądające i lepiej funkcjonujące miasta?
A może dlatego, że standard łódzkich mieszkań nadal wyraźnie odbiega na niekorzyść
od standardów w innych miastach Polski?5

Z kolei ubóstwo może prowadzić do zaniedbania, ale już niekoniecznie do
chaosu. Wskazuje na to prawie nie kwestionowane piękno tkwiące w starych
krajobrazach wielu miast i wsi, których nie skalała jeszcze brutalna modernizacja.
Z drugiej strony bowiem zasobność wcale nie gwarantuje porządku. Duże środki
zwykle okazują się wystarczające, żeby zniszczyć logikę zastanego układu (lub jej
pozostałości), a jednocześnie za małe, żeby stworzyć układ nowy, na tyle pełny, by
określić go mianem wartościowego, nie tylko zresztą pod względem estetycznym, ale
i funkcjonalnym. Ale czy rzeczywiście zawsze uznaje się, że warto wykosztować się
na układ wartościowszy, nawet jeśli środki są do dyspozycji? Czy rzeczywiście
istnieje zgoda co do wartości, które powinno się osiągnąć przede wszystkim?
Najgorzej, że w wybór estetycznych substandardów zaangażowani mogą być również
profesjonaliści i osoby mające dostęp do fachowej porady, a nie tylko dyletanci
rozwiązujące swoje codzienne problemy. Czy samo ostateczne wyrugowanie brudu ze
śródmieścia, stanowiącego od dawna jeden z głównych czynników odstraszających,6
przy tolerowaniu chaosu i substandardów estetycznych pozwoli zwiększyć
atrakcyjność miasta i zatrzymać exodus?

O sposobie myślenia i wartościach będziemy wnioskować nie na podstawie
badań socjologicznych, ale na podstawie zjawisk widocznych w przestrzeni ulicznej.

Handlowa natura

To, że w latach dziewięćdziesiątych szarość doby PRL zastąpił „kult
wielobarwności”, jest rzeczą powszechnie znaną, a nawet opisywaną przez
popularnych autorów. Na tle szarości murów i bruków każdy kolorowy szyld niósł
obietnicę lepszego świata. W ten sposób powszechne pragnienia zbiegły się
z potrzebą reklamy – podstawowym atrybutem „wolnego rynku”. Reklama
realizowana najprostszymi środkami szybko daje efekt nieokiełznanej kakofonii barw
i form.

Kakofonii – dla niektórych; dla innych prawdopodobnie tylko naturalnej
demonstracji woli i praw uczestników „gry rynkowej”. Czy w ogóle typowy odbiorca
w jakiś sposób odbiera przestrzeń drobnego, prywatnego handlu w kategoriach
estetycznych? Może po prostu estetyka nie ma tu nic do rzeczy, a może chaos jest
właśnie jakąś naturalną estetyką. Są egzotyczne kultury, w których percepcja ulicy

4 W 2010 r. – 41% (Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań,
red. Mariusz E. Sokołowicz z zespołem, IV edycja 2009-2010, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź 2010, str. 32).
5 Na przykład udział mieszkań z łazienką to niecałe 90%, podczas gdy w Polsce dobrze przekracza on
96%, z centralnym ogrzewaniem – 80%, a w Polsce zwykle powyżej 86% (dane za 2015 r., BDL).
6 Wskazują na to badania maturzystów z początku lat dziewięćdziesiątych: Stanisław Mordwa,
Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, w: Kronika miasta Łodzi, 2/1993, str. 69 nn.
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odbywa się przy udziale zupełnie innych miar niż percepcja natury i jednego nie
miesza się z drugim. Czy Łódź do nich należy?

Także w Europie zalew szyldów nie jest niczym nowym. Na
dziewiętnastowiecznych zdjęciach widać kamienice obwieszone nimi po drugie piętro.
Pierwsze dekady XX w. przyniosły drastyczne ograniczenie ich liczby przede
wszystkim w historycznych śródmieściach; w Polsce nastąpiło to na początku lat
trzydziestych dzięki wprowadzonym w 1928 i 1936 r. przepisom związanym
z ochroną zabytków i krajobrazu miejskiego.7 „Czyszczenie” reklamowego chaosu
w przestrzeni pozostało wyróżnikiem kultury europejskiej. Natłok szyldów spotyka
się powszechnie w wielu krajach Azji czy Ameryki, gdzie przykrywają one zwykle
zupełnie nieatrakcyjną architekturę. Londyński Piccadilly Circus dobrze to pokazuje:
natłok reklam usunięto tylko z budynku o wartościowej architekturze.

VI-1. Architektura końca lat sześćdziesiątych.
Pawilon handlowy „Kapelusz pana Anatola”
i towarzyszące mu bloki mieszkalne.

źródło: FotoPolska [V 2018]

VI-2. Pawilon handlowy „Kapelusz pana Anatola”
dzisiaj. Techniczne zniszczenie pokryte kakofonią

prymitywnej komercji

VI-3. Architektura lat dziewięćdziesiątych. Ulica
Ciołkowskiego – handel współczesny. Klimaty

sowieckie?

fot. autora, 2017

Szyldy można stosunkowo łatwo ograniczyć. Doceniamy sukces, którym
uwieńczono porządkowanie wizerunku Piotrkowskiej i przecznic w centrum miasta.
Gorzej, że powszechne przyzwolenie na wypełnienie pustek tandetną komercją
przyniosło nieodwracalną szkodę wszędzie indziej. W zestawieniu z nimi estetyka
z lat sześćdziesiątych stanowi dawno utracony wzorzec jakości, za sprawą

7 Aneta Tomczak, Otwarty krajobraz kulturowy z zabytkiem w tle. Formy ochrony na przykładach
z Ziemi Łódzkiej,mps (doktorat), Politechnika Łódzka, Łódź, 2015, str. 55-58.
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przyzwoitej architektury tamtych czasów, stworzonej w warunkach powszechnie
znanych ograniczeń budżetowych. Taki kompleks wysokościowców na Kuraku
i okrągły pawilon usługowy, znany kiedyś jako „Kapelusz Pana Anatola” pokazuje to
przekonywająco. Ten sam pawilon dzisiaj stanowi dzisiaj na wpół ruinę oklejoną
krzykliwymi plakatami zachwalającymi „taniochę”. Inaczej niż oczekiwano
w czasach rynkowych niedoborów, sklepy wypełnione towarem dla masowego
odbiorcy w ogóle nie mają potrzeby tradycyjnej wystawy, ani nie chcą się
reklamować atrakcyjnym wnętrzem. Rok-dwa temu pawilon ten o mało nie zginął pod
kilofami budowniczych współczesnego „bunkra” którejś z sieci handlowych.

Druga strona ulicy natomiast zdominowana jest przez rząd parterowych budek
stanowiących już produkt lat dziewięćdziesiątych. Niby usiłowano uzyskać jednolitą
formę, ale liczba modyfikacji i niechęć do ujednolicenia kolorystyki dały efekt
kakofonii, na szczęście nieco schowanej w drzewach. Ten układ jest utrwalony,
a indywidualizm wpisany w system: każda budka ma bowiem pod sobą miniaturową
działeczkę, z towarzyszącą jej odpowiednią formą władztwa. Siermięgi dopełnia
fatalny stan chodnika i wspomnienie po trawniku. W miejsce jednej z lepszych
łódzkich kompozycji osiedlowych mamy dzisiaj zniewolenie wszechogarniającą
brzydotą, na którą zezwolono w imię nowo zdobytej wolności gospodarczej. To nie
jest przypadek odosobniony. Nowa jakość architektury handlu zamknęła się w gettach
„galerii” przedmiejskich i bodaj ani razu nie dopełniła należycie zastanych przestrzeni.
Dzisiaj byłaby pora wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski, ale – jak zobaczymy –
tak się nie stało.

Architekt w poszukiwaniu misji

Brzydota na Kuraku jest dość dobrze „schowana” przed wzrokiem postronnych.
Gorzej jest na ulicy Rzgowskiej, stanowiącej jeden z wlotów do miasta. Nigdy nie
miała ona zabudowy o większych wartościach, ale przynajmniej – przy całej
różnorodności form – miała pierzeje i narożniki. Zabudowa tworzyła też kiedyś
jedyny plac robotniczego przedmieścia, wybrukowany „kocimi łbami”, który dwa dni
w tygodniu zajmowało ludne targowisko. W mieście pozbawionym placów była to
jakaś wartość przestrzenna. Kiedy w połowie lat siedemdziesiątych zamknięto
targowisko, zaczęto też wykorzenianie „biedadomów” i budowę „blokowiska”. Plac
stracił ściany, a w końcu go w części zabudowano według dość niejasnej
przestrzennej logiki. Przemiany 1989 r. znowu ożywiły uliczny handel, który przejął
każdą piędź dostępnego terenu i chodnika. Na początku tego wieku, w ramach jego
„porządkowania”, resztki wolnego terenu zajęły ponure „bunkry” handlowe,
wychodzące na otoczenie ciągami martwych ścian. Gdzieś tam mamy jeszcze rzędy
budek wychodzące na Rzgowską albo schowane z boku i mające tworzyć handlowy
pasaż (który jednak się nie udał). Mamy też kolejną halę i kolejne za nią budki.
Czerwony Rynek przestał być placem, stał się tylko nazwą, której każdy nadaje
konkretne znaczenie według swojego przekonania.

Takie samo „porządkowanie” czekało inne place, bardziej śródmiejskie. Pudła
marnych hal targowych zajęły połowę Rynku Zielonego na Polesiu (plac Barlickiego),
a całość Rynku Bałuckiego. Światowe dziedzictwo architektoniczne zna wybitne
przykłady hal targowych. Nawet jednak standardy dla nich obowiązujące na
przełomie XIX i XX w. nie mają nic wspólnego z budowlami, które wzniesiono
w Łodzi naszych czasów. Także w najnowszych czasach niektóre hale targowe
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opisuje się w żurnalach architektonicznych, jako przykłady nowoczesnej formy
i renowacji miast (na przykład dwie w Barcelonie, jedna znakomita w Rotterdamie).
Lepsze niż w Łodzi kryte targowisko współcześnie powstałe znajdziemy nawet
w rumuńskiej Timiszoarze.

VI-4. „Zabijanie” placu
i ulicy. Sklep

samoobsługowy i mała
hala targowa na tle
bloków z pocz. lat

dziewięćdziesiątych –
wszystko w miejscu
Czerwonego Rynku

fot. autora, 2018

Jeszcze w latach trzydziestych dokonano wielkiego wysiłku przejęcia
powierzchni targowisk, w które obróciły się nieliczne łódzkie place, na cele bardziej
reprezentacyjne i rekreacyjne. I tak skwerami stały się Stary, Górny i Zielony Rynek,
jak też ostatecznie Rynek Leonarda, a handel przeniesiono gdzie indziej, zwykle do
specjalnie zbudowanych hal targowych, z których godna uwagi, choć nie wybitna, jest
tylko zachowana hala „Górniaka”. W XXI wieku zacementowano placowe targowiska
za pomocą handlowych „bunkrów”. Łódzcy urbaniści i architekci uznali, że świata nie
zmienią, a to, co się liczy naprawdę, to głos małych przedsiębiorców. Oni nie
potrzebują „przestrzeni publicznych” ale wymagają tylko stałego dachu nad głową.
Jak to możliwe w aspirującej do rangi europejskiego miasta Łodzi, tym bardziej, że
wolnych przestrzeni w okolicach nie brakuje do dzisiaj?

Jeszcze w latach trzydziestych dokonano wielkiego wysiłku przejęcia
powierzchni targowisk, w które obróciły się nieliczne łódzkie place, na cele bardziej
reprezentacyjne i rekreacyjne. I tak skwerami stały się Stary, Górny i Zielony Rynek,
jak też ostatecznie Rynek Leonarda, a handel przeniesiono gdzie indziej, zwykle do
specjalnie zbudowanych hal targowych, z których godna uwagi, choć nie wybitna, jest
tylko zachowana hala „Górniaka”. W XXI wieku zacementowano placowe targowiska
za pomocą handlowych „bunkrów”. Łódzcy urbaniści i architekci uznali, że świata nie
zmienią, a to, co się liczy naprawdę, to głos małych przedsiębiorców. Oni nie
potrzebują „przestrzeni publicznych” ale wymagają tylko stałego dachu nad głową.
Jak to możliwe w aspirującej do rangi europejskiego miasta Łodzi, tym bardziej, że
wolnych przestrzeni w okolicach nie brakuje do dzisiaj?
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VI-5. Hala targowa
w centrum
Saragossy i jej
kontekst miejski.
Klasyczny wzorzec
zamkniętej bryły
o opracowanych
elewacjach

fot. autora, 2017

VI-6. Hala targowa
w centrum
Rotterdamu,
połączona
z „mieszkaniówką”
komunalną.
Rozwiązanie
pionierskie, forma
zaskakująca

fot. autora, 2016

VI-7. Nowa hala
targowa
w Barcelonie.
Architektura
określona przez
oryginalny dach

fot. autora, 2017
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Jakąś część odpowiedzi daje jedyny bodaj plac powstały w naszych czasach –
plac na „blokowisku” w Olechowie – prywatna inicjatywa deweloperska (miasto nie
zajmuje się już urządzaniem placów, prócz jednego Rynku Kobro w NCŁ).
Nieregularny czworobok niskich budynków wokół placu mieści sklepy. Pośrodku
rozpościera się nie przestrzeń publiczna z fontanną, ławkami i ogródkami
kawiarnianymi, jakbyśmy się mogli spodziewać, ale spory parking. Prywatny
inwestor poznał się na potrzebach mieszkańców znacznie lepiej niż „magistrackie
pięknoduchy”, wydające publiczne pieniądze na śródmiejskie „woonerfy”? A może
mieszkańcy „blokowisk” to zupełnie inny typ łodzianina? A może cała obecna
retoryka dotycząca kształtowania przestrzeni publicznych jest po prostu kolejną
urbanistyczną ideologią, nie mającą wiele wspólnego z tym, jak świat rzeczywiście
funkcjonuje? Trudno winić przedsiębiorcę-dewelopera, że zapewnił parkowanie
samochodów przy swoich sklepach. Ale prócz niego nie zapewnił niczego.
Najwyraźniej dla naszego przedsiębiorcy to, co niesamochodowe, nie istnieje. Tak
samo jak dla sieci gastronomicznych nie istnieje na przykład Plac Niepodległości
z ludnym targowiskiem i węzłem przystankowym.

VI-8. Plac XXI wieku?
Zespół sklepów wokół

placu-parkingu
w Olechowie

fot. autora, 2017

Takie „pro samochodowe” poglądy ma też znaczna, a może większa część
architektów, a szczególnie już w Łodzi. Nieraz byliśmy tego świadkami przy okazji
dyskusji publicznych. W jednej z nich, wbrew oczywistym faktom, nazwano
humanizację śródmiejskich ulic ich „śmiercią”. Zdeterminowany przedsiębiorca
zawsze znajdzie więc architekta, dla którego piękno i przestrzeń publiczna będą
niepotrzebnym zbytkiem – bo z kim niby miano by się uspołeczniać i jakim ideałom
dawać wyraz w jej wyposażeniu? Konsekwencja zatomizowania ludności jako efektu
transformacji ustrojowej, skądinąd ogłaszanej jako wielki dziejowy sukces, któremu
sprzyja architekt wyzbyty poczucia społecznej misji – rzecz raczej nie do pomyślenia
przed katastrofą 1939 roku. Ale gdzie jest miejsce na tę społeczną misję, jeśli
architekt porusza się w złowrogim trójkącie określonym przez światopogląd inwestora,
niski poziom oczekiwań społecznych i konieczność utrzymania siebie i rodziny?

Niewątpliwie, prócz kupców, przy destrukcji placów jako miejskiej przestrzeni
publicznej rolę swą odegrali także architekci-urzędnicy od urbanistyki, mający
teoretycznie pilnować „ładu przestrzennego” oraz dbać o walory formy miasta. Po
nich należałoby się spodziewać nie tylko umiejętności zaprojektowania placu
i zapewnienia siły przyciągania ludzi, ale także zdolności rozróżnienia dobrej



Dramatis personae

131

architektury od złej. W tym ostatnim nie chodzi nawet o subiektywne przekonania
artystyczne, ile o wiedzę o tym, jak budynek może aktywnie wspomagać życie ulicy
czy placu, a jak je niweczyć. Unikanie budowy długich pełnych ścian jest jednym
z rudymentów dobrego kształtowania przestrzeni publicznej. W Łodzi, nawet jeśli
o tym wiedzą, to nie uznają, że to ważne. A przynajmniej nie uznawali dekadę temu,
ale „mleko się już wylało”. Dopiero być może nowa zabudowa kwartałów
przyległych do Bałuckiego Rynku przyniesie jakąś niewielką przestrzeń placową, ale
o dość dyskusyjnej formie, bo z zachowaną resztką zabudowy widoczną od tyłu. Co
będzie z pozostałymi – nie wiadomo.

Zresztą w „zabijaniu placów” miasto doszło na początku naszego wieku do
wyjątkowej wprawy. Dowodzi tego Plac Dąbrowskiego – miejsce, które od dawna nie
ma nic wspólnego z targowiskiem, ale stanowi rodzaj „placu architektonicznego”
przed gmachem Teatru Wielkiego. W ramach niezbyt potrzebnej przebudowy
posadzki i fontanny wycięto drzewa i skasowano kiosk gastronomiczny. Ponieważ
plac nie ma pełnej obudowy pierzejami, a to, co ma, jest dość odcięte szerokimi
ulicami, a ponadto i tak mało aktywne, więc zionie pustką. Jedyne możliwe źródło
aktywności codziennej – kawiarnia operowa – znalazła się za fontanną, odgrodzona
od wody ścianą. To nie był „partyzancki projekt” handlarzy warzywnych, ale projekt
poprzedzony konkursem architektonicznym, a potem opracowaniem sporządzonym za
wiedzą i zgodą władz zarządzających przestrzenią.8 Marnotrawstwo atrakcyjnych
miejsc, takich jak Plac Katedralny, jest w Łodzi – jak widać – praktyką całkowicie
wynikającą z polityki miasta, jego złych decyzji albo zaniechań. A przynajmniej było,
bo projekt nowego urządzenia Placu Wolności, który być może będzie zrealizowany,
wydaje się zwiastować nową jakość. Ale go jeszcze nie zbudowano, tak jak nie
zbudowano jeszcze Rynku Kobro.

Mentalność urzędnicza

W tym mieście prostych, niekończących się ulic możliwości wprowadzenia
unikatowych elementów wciąż istnieją i raczej powinny być przez decydentów
przyjmowane życzliwie. Istnieje w śródmieściu ciasna trójkątna działka otwierająca
kwartał przypadkowo powstały w wyniku przebicia ulicy (zbieg ulic
Skłodowskiej-Curie, Struga, Wólczańskiej). O jej zabudowie mówiło się zawsze, ale
bez skutku. Poważny inwestor, który pojawił się po przełomie 2004 r. spotkał się
z przedłużaniem procedur administracyjnych, przede wszystkim ze strony zarządu
dróg, w wyniku czego się wycofał. Nie miał ochoty czekać trzech lat na wyjaśnienie
sprawy. Kolejny inwestor miał ambicję zaistnienia na rynku w Łodzi jakimś małym
spektakularnym obiektem, ale zainteresował się też łatwo dostępną działką po drugiej
stronie ulicy, na której stała zrujnowana kamienica. Wynikająca z tego potrzeba
powiązania przewiązką stworzyła unikatową szansę na zamknięcie perspektywy ulicy
Struga w nieprzypadkowym miejscu, bo w sąsiedztwie przecięcia z aleją Kościuszki,
potencjalnym „salonem miasta”.

Okazało się to początkiem kolejnej bardzo interesującej kampanii zmagań
z urzędami, wśród których akurat konserwatorzy zabytków nie piętrzyli trudności.
Znacznie bardziej nieprzyjazne okazały się, tak zresztą jak poprzednio, wydział
urbanistyki i zarząd dróg. Veto tego drugiego musiał odrzucać werdykt kolegium
odwoławczego, ale „urbanistyka”, mimo pozytywnej opinii konserwatora, na

8 Arch. Rafał Szrajber, Koncepcja zagospodarowania placu Dąbrowskiego, V 2008.
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przewiązkę się nie zgodziła, powołując się na wykonaną przez siebie analizę
urbanistyczną. Jeżeli w tak drobnej, ale mimo to znaczącej sprawie, miejscy
urzędnicy idą w zaparte w imię pozornych argumentów, to zupełnie nie dziwi, że
wielkie sprawy są przegrane właściwie już w przedbiegach.

VI-9.
Niezrealizowany
projekt biurowca
z przewiązką nad

ulicą Struga

proj. i rys.: arch. Piotr
Biliński z zespołem, 2010

Plan miejscowy z 2013 r. dzisiaj ustala9 dzisiaj bardzo jednoznacznie obrys
budynku, na szczęście nieco wysunięty poza dzisiejszą granicę kosztem jezdni ulicy
Curie. Większość działki narożnej ma mieć maksymalną wysokość 22 m, czyli tyle,
co okoliczne domy. Na samym ostrym narożniku dopuszcza się jednak nadbudowę
o cztery metry, co wydaje się dobre na stworzenie lokalnego akcentu, ale
niewystarczające dla wytworzenia odpowiedniej skali wnętrza urbanistycznego
w perspektywie postrzeganej od alei Kościuszki. Co więcej, chociaż dobrym
pomysłem może być nadwieszenie narożnika, to ograniczenie do strefy zwiększonej
wysokości oznacza trudności w zlokalizowaniu schodów i wind.10 W ogóle rodzi się
pytanie, czy tak szczegółowe określenie formy ostrego narożnika nie jest nadmiernym
zamknięciem możliwości jego ukształtowania, które w tym charakterystycznym
miejscu mogłyby odwoływać się do geometrii znacznie bardziej interesującej
i swobodnej niż to, co wymusza plan urbanistyczny. Plan ten przy okazji zamyka
możliwość stworzenia większego przedpola przed wejściem. Po co cały ten wysiłek
włożony w kodowanie niby-uniwersalnymi przepisami wymyślonej w szczegółach
formy?

Nie mówimy tu o tuzinkowej lokalizacji, ale o miejscu, które w znakomitych
miastach dobrej europejskiej tradycji urbanistycznej byłoby przedmiotem twórczego
postępowania w celu stworzenia unikatowej przestrzeni – być może takiej, w której
jest nie tylko jedna, ale i dwie przewiązki, skoro i południowa strona ulicy Curie jest
do całkowitej zabudowy. Mamy wówczas do czynienia nie tyle z „domem-żelazkiem”,
„domem-tortem” lub „serkiem”, ile z oryginalnym wnętrzem miejskim z dwoma
przejazdami bramnymi. Uboga forma łódzkiej nie kończącej się ulicy mogłaby się
zmienić w coś zupełnie innego i nieporównanie bardziej atrakcyjnego. Trudno się
jednak dziwić, że urzędowy planista przewiązek też nie przewidział: nie mógł

9 Uchwała nr LXXVI/1569/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 XI 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marii
Skłodowskiej-Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika i Gdańskiej (dalej MPZP 2013).
10 MPZP 2013, §4.7 pkt. 2b.
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przecież, bo one powstać mogą dopiero wtórnie, gdy wymagają tego względy
funkcjonalne, a umożliwiają – własnościowe. Plany miejscowe nie mogą więc
zdecydować o wszystkim, powinny być na tyle otwarte, by nie blokować racjonalnego
rozwoju. Jego blokowanie przez złą wolę urzędników jest tym bardziej szkodliwe.

VI-10. Pawilon sklepu
samoobsługowego
przy ul. Rzgowskiej,
z parkingiem w miejscu
pierzei (czerwona ramka).
Wskutek takiej decyzji
urzędowej nieciągłość
linii zabudowy pogłębiła się
zamiast zaniknąć

źr.: Openstreetmap

Wydział Urbanistyki nie zezwoli na przewiązkę, za to zezwala na zabudowę
trawników, albo spore parkingi w miejscu pierzej. Garść przykładów z południa
miasta, w których nie mogło obejść się bez jego decyzji, otwiera sklep
samoobsługowy (Rzgowska 46a) z ok. 2014 r., odsunięty od pierzei ulicy na dobre
50 m i poprzedzony parkingiem. Flankujące go dwie kamienice, które stoją
bezpośrednio przy ulicy, jak widać nie narzuciły miejskiemu administratorowi
przestrzeni żadnej logiki rozumowania. Mało tego, żeby ten parking mógł powstać,
zburzono parterowy domek stojący przy ulicy.

Natomiast kilkaset metrów dalej na południe, magistracki decydent wykazał się
dwa lata później zadziwiającą ortodoksją w przestrzeganiu linii zabudowy,
dopuszczając do wzniesienia na trawniku przed blokiem mieszkalnym murowanej
„stodoły”, mieszczącej sklep monopolowy. Budowla ta nie dość, że wielkością do
niczego nie pasuje, to jeszcze przysłania wystawy sklepów położonych z tyłu. Ich
właściciele mówią, że w stosownym czasie przedkładano im do podpisania zgodę na
częściową zabudowę trawnika, ale nie są dzisiaj pewni, czy towarzyszący jej plan
z obrysem inwestycji odpowiadał temu, co ostatecznie powstało. W mieście Wielkiej
Rewitalizacji wódka wzięła górę nad komputerami, przynajmniej na Rzgowskiej.
Wedle jakiej logiki raz honoruje się linię zabudowy, a kiedy indziej nie? Ano,
decyduje wola przedsiębiorcy. Miasto okazuje się przyjazne inwestorom tak dalece,
że poświęca „ład przestrzenny”.
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VI-11, VI-12, VI-13. Architektura roku 2016.
„Wódczana stodoła” na trawniku – budowa
i finał. Na pierwszym planie widoczna
kultura parkowania samochodów

fot. autora, 2016, 2017

Na Kuraku z kolei leżący odłogiem, ale możliwy do urządzenia skwer osiedlowy
(Paderewskiego róg Zaolziańskiej) zabito komercyjnym substandardem postawionym
wbrew logice architektury sąsiadującej zabudowy usługowej, tworząc przy okazji
pokraczną uliczkę, gdzie stary front wygląda na zaplecze nowego budynku.
Oczywiście wiemy, że ta stara zabudowa nie była niczym ani specjalnie pięknym, ani
wybitnym. Jednak to, co powstało tutaj i na Rzgowskiej urąga przyzwoitości: zamiast
„ładu przestrzennego” mamy zinstytucjonalizowany przez magistrackie służby chaos,
w którym zatarło się pojęcie frontu i zaplecza, trawnika i działki budowlanej,
kamienicy i budy jarmarcznej. Władze kierują się tylko – jak wolno się spodziewać –
przekonaniem, że należy spieniężyć każdy wolny grunt, zwłaszcza gdy gmina musi
się liczyć z perspektywą kryzysu finansów komunalnych. Dla urzędników istnieje co
najwyżej wymagana linia zabudowy, ale nic ponadto. Jej obowiązek też zresztą
przeznaczony jest tylko dla tych, którzy sobie tego życzą. W rzeczywistości ład
przestrzenny wymaga czegoś znacznie więcej – przede wszystkim elementarnego
wyczucia.

VI-14. Architektura
roku 2016. Nowa

ulica-pasaż między
zabudową usługową
z lat 70-tych i takąż
współczesną. Róg

Paderewskiego
i Zaolziańskiej

fot. autora, 2017
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Kim są elity i co zapewne myślą

W tradycji europejskiej istnieje pojęcie miasta jako dzieła sztuki. Uprawomocnia
je wielowiekowy dorobek planowania i administrowania miastami, którym nadano
unikatowy w skali świata charakter. Składa się na niego spójny, wedle jakiejś myśli
sprawczej stworzony układ przestrzenny, który można nazwać kompozycją, oraz
jakość architektury poszczególnych jego elementów: budynków, parków,
wyposażenia przestrzeni publicznych. Przed dłuższy czas miasta tworzono posługując
się formą ulicy, placu i kwartału. Ulice i place były zazwyczaj uformowane przez
pierzeje – klarowne ciągi domów tworzące poczucie wnętrza urbanistycznego.
Sposobów ukształtowania ulicy, a także placu, było wiele – ich odpowiednie
zestawienie decydowało o artystycznym poziomie przestrzeni miasta. Nawet po
destrukcyjnej krytyce formy ulicy, dokonanej przez modernistów, przynajmniej część
dwudziestowiecznej spuścizny zabudowy bez kwartałów i zwartych pierzej można
uznać za dzieło sztuki, ponieważ ma się wrażenie komponowanego i skończonego
układu. W Łodzi dotyczy to przede wszystkim osiedli międzywojennych, ale także
wybranych elementów spuścizny powojennej – w tym niedokończonego placu na
Kuraku, ostatecznie zabitego przez substandard komercyjny ostatnich miesięcy.
„Miasto jako dzieło sztuki” zwykle wymaga kontynuacji idej pierwotnych, ponieważ
rzadko kiedy zbudowano wszystko od razu. Umiejętność odczytania tych idej – to
obowiązek przede wszystkim elit – cognoscenti.

Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że pojęcie „miasta jako dzieła sztuki”
w Łodzi nie istnieje. Bywa, że najbardziej oczywiste okoliczności przestrzenne są
niedostrzegane albo wręcz marnotrawione. Jak można było zbudować nową
filharmonię zupełnie bez odniesienia się do perspektywy ulicy Sienkiewicza, która
wychodzi dokładnie na granicę posesji? Jak można do tego się nie odnieść przy okazji
obecnej rewitalizacji? Albo jak można było zepsuć perspektywę osi Opery źle
wpasowaną bryłą nowego dworca, w sytuacji, gdzie każdy krok projektanta był
poddany osądowi profesjonalnych gremiów? W imię stworzenia „disneylandu”
pseudofasad starego dworca? Te same elity, tym razem w osobach zarządzających
nobliwą instytucją wyższej sztuki, za którą można uznać szkołę baletową,
dopuszczają się destrukcji fryzu na elewacjach swojej siedziby – w imię oszczędności
energetycznej... (sponsorowany przez UE program „termomodernizacji” przyczynił
się zresztą do destrukcji pokaźnej liczby obiektów architektury modernizmu, przy
zgodzie ich administracji). Pseudokomercyjna architektura nowej części Biblioteki
Uniwersyteckiej przyćmiewa szlachetne formy gmachu z początku lat
sześćdziesiątych, w którym wybitni łódzcy artyści tamtego czasu pozostawili
znakomite malowidła i rzeźby – dzisiaj zapomniane, a nawet jakby porzucone
w przestrzeniach, które zatraciły sens użytkowy.

Jak widać, chaos i substandard wdziera się nie tylko za sprawą drobnych
sklepikarzy, ale także instytucji kulturalnych i naukowych, również skłonnych do
postrzegania swoich interesów w zupełnym oderwaniu od miejskiego kontekstu.
Trzeba było kilkunastu lat, żeby wygrodzona szczelnie politechnika pootwierała
dodatkowe bramy i furtki tam, gdzie wiodą najoczywistsze drogi przejścia. Żadna
z nich jednak nie robi wrażenia odpowiednio ukształtowanego wejścia do dużej
szkoły wyższej, a jednej towarzyszy nawet wielka tablica reklamowa, jakich pełno
przy drogach – zupełnie, jakby działo się to gdzieś na polu, a nie w śródmieściu.
Ostatni budynek, który kształtuje charakter ościennej ulicy przez odpowiednie
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uformowanie wejścia, Wydział Biotechnologii przy Wólczańskiej, powstał jeszcze
pod koniec lat pięćdziesiątych. Z kolei gmach sportu, otwarty w 2017 r. przy alei
Politechniki,11 stanowi demonstrację przeskalowania i „bunkrowatości”. Stały się one
niestety jedną z mód ostatnich, zapewne nieraz maskującą brak inwencji, gustu
i pracowitości, a także brak wiedzy o tym, jak kształtować miasto ludzkiej, a nie
samochodowej skali. Gdyby udało się uczelniany „syndrom oblężonej twierdzy”
obrócić na działanie aktywizujące otaczającą przestrzeń, to zważywszy na liczbę
inwestycji politechnicznych, południowe śródmieście wyglądałoby dzisiaj inaczej.

VI-15. Centrum sportu
PŁ (po lewej) –

kontekst „parkingowy”
od wnętrza uczelni

fot. autora, 2017

VI-16. Wydział Prawa
UŁ (na wprost) i nowy
biurowiec (po lewej).

Spór modernizmu
z miastem

tradycyjnym

fot. autora, 2017

W jego północnej części mamy z kolei rozległy kompleks uniwersytecki. Do
niego stopniowo przenoszą się różne wydziały i placówki uczelni, rozrzucone dotąd
po śródmieściu. W ten sposób od 2014 r. zieje pustką okazały secesyjny gmach
dawnego gimnazjum niemieckiego, a problemy komunikacyjne w rejonie kampusu –
wskutek kumulacji użytkowników – jeszcze się zaostrzyły. Ale strata dla śródmieścia
to nie tylko kwestia niszczejących zabytków. Życie akademickie, z jego
kreatywnością i świeżością może przyczynić się do ożywienia śródmieścia.
Społeczność akademicka to również odbiorcy śródmiejskiej oferty usługowej. Można

11 Projekt: firma DEDECO oraz Orłowski i Szymański – Architekci Sp. J. Witryna www.bryła.pl [VIII
2018].
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by nawet pokusić się o wizję civitas academica jako jednego z czynników
rewitalizacji, możliwego do osiągnięcia na przykład przez lokalizację „gniazd”
zamieszkania w strategicznych obszarach wymagających interwencji (a nie przez
relegowanie ich do peryferyjnych zgrupowań domów studenckich), przez
pozostawienie w śródmieściu instytucji uczelnianych (a nie przenoszenie ich do
kampusów), jak również przez radykalną poprawę styków terenów uczelni i miasta.
Coś w tym duchu dzieje się w rejonie ulicy POW, gdzie adaptowano na mieszkania
studenckie gmach dawnej drukarni, położony tuż przy jednym z wydziałów UŁ.
Otwartą kwestią jest, jak wykorzystać łódzką „Filmówkę” dla zaistnienia czegoś
unikatowego. Czyż to miasto nie jest naturalnym kontekstem dla Muzeum Filmu?
Takie placówki są zazwyczaj tłumnie odwiedzane na całym świecie. Czyż nie byłoby
klienteli dla śródmiejskiego centrum akademickiego, w którym można by obejrzeć
wystawy prezentujące osiągnięcia nauki łódzkich uczelni, albo posłuchać
interesujących wykładów w miłej atmosferze kawiarni, bądź wieczorem odwiedzić
klub muzyczny, w którym pierwsze skrzypce graliby studenci konserwatorium?
Kiedyś, w ramach programu „ProRevita”, coś takiego proponowaliśmy na placu
Komuny Paryskiej, który wymaga przecież uporządkowania i jakiegoś
formalno-funkcjonalnego sensu. Magistrat jednak ma dla niego, jak się zdaje, jedną
formułę: piętrowy parking. Kolejne ćwiczenie praktyczne z wdrażania zasady „miasto
kreatywne” i „gospodarka oparta na wiedzy”... Brakuje współdziałania uczelni ze
sobą i miasta z uczelniami – w interesie prawdziwej rewitalizacji. A może po prostu
elitom brakuje wizji?

VI-17. Zespół domów
akademickich
w śródmieściu,
ul. Kilińskiego
naprzeciwko Parku
Sienkiewicza. Pokazana
nowo projektowana ulica
do urzędu skarbowego

proj. i rys.:
arch. Jacek Wnuk, 2007

Niestety, w kwestii obecności „Akademii” w mieście dzieje się przede wszystkim
na odwrót. Cóż innego, jak logika partykularyzmu spowodowała, że okazały gmach
Wydziału Prawa nie buduje placu, nieopodal którego stanął w 2008 r., ale stanowi
formę niezależną.12 Jego plan przypominający kształt paragrafu ma zapewne
nawiązywać do wielkiej tradycji architecture parlante, tylko że czytelnej nie z ulicy,

12 Projekt AGG Architekci, Grupa Grabowski. Witryna www.agg.pl [VIII 2018].
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a z samolotu. Plac, na którym wybitny lwowski architekt Zbigniew Wardzała zdołał w
latach pięćdziesiątych swoimi domami mieszkalnymi zapoczątkować logiczną formę
okręgu,13 jest wskutek tego wciąż daleki od ukończenia. A przecież właśnie w tym
kierunku mogłoby być zwrócone jedno z głównych wejść do „kampusu” uniwersytetu,
ponieważ tam znajduje się węzeł komunikacji miejskiej, a nowy Wydział Prawa mógł
stanowić efektownie i celowo zaprojektowaną „bramę”.

Kiedyś okazałe gmachy uniwersyteckie stanowiły obiekty tworzące przestrzeń
miasta, charakterystyczne węzły i dominanty, zamykające place i uliczne perspektywy.
Dzisiaj cała ta wielka tradycja została odrzucona. W miejscu, gdzie powinien stać
budynek Wydziału Prawa, mamy – prócz zieleni – wielki parking, fontannę
i pamiątkowy „Dąb Wolności” posadzony przez Prezydenta RP. Nowy, wspaniały
świat modernizmu bez oglądania się na miazmaty przeszłości – ma być zielono,
przestronnie i bez hałasu. O dziwo, to komercyjny inwestor naprzeciwko spełnił
wymogi urbanistyczne odpowiednio kształtując przy tym samym placu okazały
biurowiec i dowodząc racjonalności położenia bliżej ruchliwych jezdni.

Z drugiej strony te jezdnie się bardzo przydają. „The World Runnes on Wheels” –
tak poeta John Taylor narzekał w 1623 r. na zmianę przyzwyczajeń londyńskiej elity,
która w tym czasie zaczęła masowo używać konnych powozów. Dzisiaj samochód,
mimo że już pozbawiony atrybutu nowości cywilizacyjnej, i mimo że wymagający
niezwykłej cierpliwości do korków, wciąż w Łodzi daje pozycję życiowo
wygodniejszą. Tym, co łączy dzisiejsze elity z czasem londyńskiego baroku, jest
przekonanie, że korzystanie z niego jest naturalnym prawem, a może
i wystarczającym powodem do poczucia pozycji nadrzędnej w stosunku do tych,
którzy się nim nie posługują. Tym, co łączy, może być wciąż jego rola jako symbolu
społecznego statusu. Opowiadano nam o zebraniu licznych przedstawicieli dość
elitarnej grupy zawodowej, odbywającym się w miejscu, gdzie zabrakło miejsc do
parkowania samochodów. Ktoś odważył się postawić swój pojazd drogiej marki
niemal w wejściu do budynku. Na krytykę tłumaczył się publicznie: „Przecież to nie
najnowszy model”...

„On wheels” rodziców regularnie wchodzących w rolę szoferów mają też
poruszać się dzieci wyższej klasy średniej w drodze do czegokolwiek. To jest
normalne: „wyrodni” rodzice, którzy tego nie robią, zobowiązani są dostarczyć
szkołom stosowne oświadczenia, że zezwalają na wypuszczanie dzieci samopas.
W ten sposób elity kształcą w obrębie swojej klasy społecznej stosowne zachowania,
skutkujące maksymalną izolacją od obcego świata spoza enklaw jednorodzinnej
zabudowy przedmieść (elity mieszkają zdecydowanie częściej poza zwartym miastem
i poza „blokowiskami”). Pomysły zatem, by uczniom przyznać prawo do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską, muszą być przyjmowane przez decydentów jako co
najmniej dziwaczne. To ten ruch samochodów związany z szoferowaniem dzieciakom
odpowiada za znaczną część porannych i popołudniowych korków.

Ta przedmiejska mentalność, jeśli zdominuje politykę miejską, może wypaczyć
wszelkie intencje rewitalizacji śródmieścia, w którym model życia jest (albo powinien
być) diametralnie różny. Nieraz czytamy prowokacyjne enuncjacje w mediach

13 Jan Salm, Plac przed Kościołem św. Teresy w Łodzi i niedokończone dzieło architekta Z. Wardzały,
w: Wpływ dorobku II RP na urbanistykę i architekturę powojenną, red. W. Czarnecki, Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania, Białystok, 2011, str. 389-402.
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społecznościowych (nie wiadomo, co prawda, na ile dominujące wśród rzeczywistych
elit), w których utrzymuje się, że śródmieście nie powinno być dzielnicą do
mieszkania, bo to niepraktyczny anachronizm. Według naszego rozeznania, zaledwie
około 10% radnych miejskich rządzącej partii dwóch ostatnich kadencji mieszkało
w obrębie obszaru centralnego. Można przypuszczać, że tym, co powstrzymuje Łódź
od masowego exodusu mieszkańców ze śródmieścia, jest po prostu brak możliwości
jego sfinansowania – przeciwnie do tego, co się stało przed półwieczem w Ameryce
Północnej. Zważywszy na dominację mieszkańców przedmieść we władzach miasta
graniczy z cudem, że i tak sporo udaje się zrobić w zakresie humanizacji przestrzeni
ulic śródmiejskich i remontów kamienic – chociaż już nie w zakresie doposażenia
w usługi, które powinny towarzyszyć dobrze funkcjonującej dzielnicy mieszkaniowej,
takie jak rekreacja, sport, czy kultura. Dobrze też okolicznosć ta tłumaczy, dlaczego
jak dotąd ograniczanie ruchu nigdzie nie dotyczy istotnych elementów sieci (takich
jak kluczowa dla rewitalizacji śródmieścia aleja Kościuszki).

Dlatego mimo wszystko gotowość do działań rewitalizacyjnych dla lokalnych
społeczności wydaje się dość skromna, za to tolerancja dla „naginania” rzeczywistości
(i przepisów) dla potrzeb samochodu jest prawie bezgraniczna. Chodniki powszechnie
zniszczone przez ustawicznie parkujące pojazdów. Modernizacja tramwaju na Trasie
WZ, która dała przyśpieszenie przejazdu samochodem i tylko trochę ponad to.
Ogrodzenie rozległych terenów uczelni, które pieszym i rowerzystom pozostawiło
początkowo nieliczne wąskie furtki – bo przecież „świat wjeżdża na kołach”. Parking
przy Magistracie zajęty przez samochody uprzywilejowanych pracowników (w wielu
miastach Zachodu byłoby to zabronione). Tolerowanie „dziadoparkingu” w ścisłym
centrum na pozbawionych zabudowy działkach, bo służy on urzędnikom i koneserom
koncertów w filharmonii. Tolerowanie dzikiego parkowania pod Teatrem Wielkim
w czasie spektakli, bo to też konieczne dla dojazdów kulturalnej publiczności (która
najwyraźniej nie bywa już na kolacji przy lampce wina). 800 metrów ruchliwej ulicy
między uczelnią a akademikami podkreślone specjalnie zbudowanym, wyższym niż
normalne ogrodzeniem – „żeby było bezpieczniej”. To ostatnie przełamał dopiero nie
wzgląd na osoby niepełnosprawne, nie na tysiące studentów – czyli całkiem spory
elektorat – ale budowa „galerii handlowej”, czyli wola i wpływy dużego
przedsiębiorcy.

Godność

Jeżeli godność mieszkańców przyszłoby mierzyć umiłowaniem starych
budynków, zwłaszcza fabryk, pałaców i kamienic, to w Łodzi byłoby jej bardzo wiele.
To poszukiwanie tożsamości przybiera wciąż nowe formy i eksploruje nowe obszary:
oto magistrat wydaje pionierskie książeczki dla dzieci o wartościach miasta,
a entuzjaści społeczni wskrzeszają pamięć o jego wybitnych mieszkankach. Rozmaite
zmiany i nadania nazw ulicom i skwerom, niekiedy dość nachalnie forsowane, też
mają na celu dość tanim kosztem tożsamość tę przywracać. Należy do nich na
przykład Rynek Włókniarek w „Manufakturze” – nazwa, której bodaj nikt nie użyje,
albo skwer Ireny Tuwim – który właściwie powinien być kamienicą. Władza robi
wiele, by działania te wspomagać, bo może w ten sposób łatwo okazać życzliwość
i współodczuwanie miasta z aktywną i bardziej świadomą częścią jego mieszkańców.
Skoro się nie umie zbudować ani ulicy, ani placu – to się używa tego, co się ma pod
ręką: alejek parkowych, węzłów drogowych, skrzyżowań... Jakoś jednak nie
upamiętniono niczym szczególnym autentycznych miejsc naprawdę ważnych dla
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tożsamości Łodzi, zwłaszcza tej, która wiąże się z jej przebrzmiałą wielokulturową
genezą. Na miejscu największej synagogi śródmiejskiej do niedawna sprzedawano
majtki, teraz jest parking, a ma się zbudować zwyczajny biurowiec. Na przedpolu
najstarszej wielowyznaniowej nekropolii króluje chaos płotów, ruder i nieużytków,
a dodatkowo planuje się między nimi „pseudoautostradę”. Pamięć o Żydach łódzkich
kultywuje się co prawda w Centrum Dialogu, w kontekście całkiem przyzwoicie
urządzonego parku – ale położonego tak peryferyjnie, że nie rzuca się w oczy.
Proponowane niegdyś dla „Nowego Centrum” uliczki czterech kultur, mające te wątki
wyeksponować, są już dzisiaj zupełnie zapomniane, pokonane przez komercję.
Podobnie zapomniana jest dzisiaj Nowa Tkalnia, w której z włókniarkami spotkał się
w 1987 r. papież Jan Paweł II, miejsce ważne nie tylko dla łódzkich katolików. To
dzisiaj ruiny, tak jak w ruinie leżą dziś z tamtych czasów marzenia o sprawiedliwej
nowej Polsce i Łodzi.

Istnieje w śródmieściu jednak wiele miejsc, w którym tendencja do zachowania
starych obiektów, postrzeganych jako element dziedzictwa, przybiera formę
aberracyjną. Spójrzmy na północno-wschodni narożnik Parku Sienkiewicza:

VI-18. Park Sienkiewicza,
narożnik NE.

Wyprostowanie linii
własności i wprowadzenie
nowej zabudowy (hotel)

rys. i proj. ProRevita, 2006

VI-19. To samo miejsce
w planie miejscowym.
Zachowanie budynku
fabrycznego z wtórną

przebudową ścian
szczytowych

rys. i proj. MPU, 2018

VI-20. To samo miejsce
widziane od ul. Kilińskiego.

Ruina oficyny, w głębi
opuszczona fabryka.

Działka miała być kiedyś
włączona do parku, ale

miasto czeka, aż ktoś kupi:
ostatnio za 4 mln złotych

najmarniej

fot. autora, 2016
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Istnienie tam zabudowy jest typową spuścizną miasta ukształtowanego
żywiołowo. Raczej utrudnia ona czytelność struktury i stwarza wiele problemów
z uformowaniem zaplecza. Jednak znajdują się tam dwa wartościowe obiekty, a samo
skrzyżowanie ulic należy do ostatnich niedotkniętych wyburzeniami. Sanacja styku
tej zabudowy z zielenią wymaga likwidacji ścian szczytowych i niebezpiecznych
„zakamarków” parku. W logiczny sposób proponowano to w opracowaniu
„ProRevita”: poprzez wydłużenie pierzei parkowej, zapoczątkowanej w latach
trzydziestych znakomitą oficyną działki przy obecnej ulicy Tuwima, dokonane
kosztem wyburzeń, m.in. wcinającego się w park budynku pofabrycznego. Działka,
o którą by chodziło (Kilińskiego 95), została kilkadziesiąt lat temu zakupiona przez
miasto dla powiększenia parku. Dopiero co uchwalony plan miejscowy14 jest jednak
mocno zachowawczy: obiekt ten został potraktowany niemal jak zabytek, mimo że
nim nie jest. „Niemal” – ponieważ petryfikuje się jego obrys, bez nakazu jego
zachowania, tak jakby w samym ukształtowaniu tkwiły spore wartości przestrzenne.
Teren ten miasto próbowało sprzedać, ale jakoś nie ma chętnych na zakup tak
określonej nieruchomości, mimo że potencjalna lokalizacja z południową wystawą na
park, wydawałoby się, jest znakomita – i trudno się dziwić: według znowelizowanego
prawa nie można robić okien w ścianach budynków stojących na obcych działkach na
granicy parku. Co więcej, wymuszenie adaptacji budynku nijak nie znajduje
uzasadnienia w wartościach jego architektury.

Dlaczego jednak, skoro obiekt jest taki-prawie-zabytkowy, zamierza się psuć
jego autentyzm urządzeniem „ścian frontowych” tam, gdzie są od zawsze ściany ślepe?
Czy to nie wyprowadzanie w pole odbiorcy, który dostaje niby coś starego,
a naprawdę totalnie to wypatroszone i pozbawione pierwotnego sensu? Ale tak jest
w Łodzi od dawna: zbudujemy zabytek, uprzednio go zburzywszy, tylko ładniejszy.
Tak było z domem Scheiblerów przy placu Katedralnym, Grohmanów przy Targowej
i pewnie z paroma innymi pseudokonserwacjami. Dusze nieczyste tworzą kłamliwe
zabytki… Tylko po co?

Czyż jednak w tym wypadku schlebianie przywiązaniu do stanu zastanego (bo już
nawet nie zabytków...) nie pociąga za sobą utrwalenia chaosu i widocznej ruiny?
Minęło ponad stulecie od wykrystalizowania się obrazu śródmieścia w toku
XIX-wiecznej eksplozji miasta. Dzisiaj czasy się zmieniły radykalnie: rozwój już sam
nie przyjdzie, trzeba mu stworzyć dobre warunki do zaistnienia. Historyczne ramy
mogą nimi być, ale wcale nie muszą. Czasami mogą wręcz przeszkadzać, bo nie
odpowiadają potrzebom współczesności. To oczywiście truizm – ale nie dla łódzkich
decydentów...

Jak mają się czuć tysiące mieszkańców, którzy zmuszeni są codziennie
przebywać w patologicznej przestrzeni miejskiej, zrodzonej z błędnych priorytetów,
a może niechęci do działań porządkowych? Nienaganna estetycznie przestrzeń jest
niezbywalnym prawem człowieka – na tym bazują wszelkie regulacje krajobrazowe.
Wynikające z decyzji władz osaczenie brzydotą i chaosem to również pogwałcenie
godności rządzonych. A co dopiero mówić o tolerowaniu chaosu wynikającego
z braku kontroli nad rządzonymi? Kontroli, której nie chce się egzekwować ze strachu
przed utratą wyborców?

14 Uchwała nr LXVI/1682/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej
w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.
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VI-21.
Wykonawstwo:

zamknięcie
chodnika na kilka
miesięcy przed
rozpoczęciem
rzeczywistych

robót bez
zapewnienia
bezpiecznego
przejścia dla

pieszych

fot. autora, 2018

VI-22.
Wykonawstwo:

wykop
w szerokości
chodnika po

zejściu
wykonawcy

z budowy. Taka
„zasypka” trwała

przez ¾ roku

fot. autora, 2017

VI-23. Potrzeby
pieszych nie

mają znaczenia –
wszystko dla
samochodu.

Ulica Rzgowska
– królestwo

chaosu

fot. autora, 2017
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O tym, na ile szczera jest empatia w stosunku do „elektoratu”, świadczą też
właściwie wszystkie inwestycje ostatnich lat. Okupione są one niesłychanymi
wyrzeczeniami, na które – w imię lepszego jutra – skazuje się użytkowników miasta.
Już na wstępie, przy okazji omówienia budowy Dworca Fabrycznego, zwracamy
uwagę na to, że są one niekonieczne w takim wymiarze, w jakim mają miejsce. Tam,
gdzie nawet przed 1989 r. zadbano by o rozwiązania tymczasowe, takie jak
tymczasowe torowiska, dzisiaj wyłącza się z ruchu linie i ulice na długie miesiące,
a nawet lata. Niebawem ponownie można się spodziewać dotkliwego rozcięcia sieci
na czas budowy kolei średnicowej i stacji przy alei Kościuszki – tak jakby nie istniały
od dawna znane sposoby budowy tymczasowych wiaduktów czy stropów. Prace
bardzo często się przedłużają, co potrafi – jak na Kilińskiego – doprowadzić do
upadku całe ciągi sklepów.

Jak wolno sądzić, te karygodne terminy są zwykle uzgodnione z miastem. Jeśli
nie, to nie wiadomo nic o wyciąganiu należytych konsekwencji od niesolidnych
wykonawców. A tymczasem wystarczy miesiąc niefunkcjonowania dojazdów, także
tramwajowych, by podkopać byt ekonomiczny okolicznych instytucji bazujących na
dojeżdżających klientach.15 Miasto nie chce interweniować nawet wtedy, gdy chodzi
o absurdalną blokadę terenu na wiele miesięcy (ze wszystkimi konsekwencjami dla
bezpieczeństwa pieszych), podczas których zupełnie nic się nie robi. Ale i po pracach
spodziewać się można chodników miesiącami niezałatanych, jakby nie było
powinnością wykonawcy pozostawienie po sobie porządku przynajmniej takiego, jaki
zastał. Można się też spodziewać powstania wielkich, utrzymujących się kałuż,
ponieważ wykonawcy nie chciało się odpowiednio wyprofilować styku nowego ze
starym. W powszechnym rozgardiaszu przestrzennym i własnościowym niejedno
przejście i przejazd pozostaje od zawsze w stanie takim, jakby niedawno skończyła
się wojna, a odpowiedzialne komórki miejskie przez lata pozostają głuche na
interwencje mieszkańców. Jak traktować mogą mieszkańcy miasta szumnie ogłaszane
plany rewitalizacji, modernizacji, tych bądź innych „orientariów” znając na co dzień
tę inną, prawdziwą twarz swojego otoczenia i jego gospodarza? Ale też i nonszalancki
sposób prowadzenia miejskich inwestycji, nieliczący się z kosztami społecznymi,
gardzący wręcz codziennymi potrzebami ludzi, jest zapewne zwyczajną
konsekwencją całkowitego braku empatii wielkiej urzędniczej machiny
zaangażowanej w zarządzanie. Dla niej liczy się, by na czas i wedle abstrakcyjnych,
ale obowiązujących zasad zagospodarować upatrzone kwoty publicznego budżetu.
Sens i koszty społeczne są w gruncie rzeczy nieistotne, bo odpowiednia propaganda
przykryje je podkolorowanym obrazem sukcesu, zwłaszcza przez te najważniejsze
„pięć minut” przed wyborami.

Mimo postępu w zakresie kultury detalu przestrzeni publicznej, to właśnie piesi,
czyli ci, którzy odbierają ją najbardziej bezpośrednio, mogą czuć się wciąż
szczególnie upośledzeni. Chodniki wciąż potrafią wyglądać, jakby dopiero skończyła
się wojna, a parkujące na nich samochody – polska i łódzka specjalność – niszczą je
bezustannie. Jeśli do tego dołożyć zupełną bezradność w zakresie zimowego

15 Nawet frekwencja na publicznym basenie może spaść o ponad połowę – jak to ma miejsce przy
okazji przebudowy skrzyżowania Rzgowskiej i Dąbrowskiego (wrzesień ‘18). Przy okazji pokazuje to,
jak ważną rolę odgrywa mieście tramwaj, mimo, że pozornie jest tak nielubiany. Ile czasu trwać może
remont skrzyżowania w dobrze zarządzanym mieście? Miesiąc? A może tylko dwa tygodnie? Nawet
w Łodzi czasów PRL trwałby znacznie krócej, a byłby robiony być może nawet bez całkowitego
wyłączania ruchu tramwajów. W Łodzi III RP potrwa on zapewne z pół roku... Odszkodowania,
o które występują dotknięte budowami firmy, są także miarą nieudolności miasta.
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utrzymania wielu trotuarów, i to na uczęszczanych ulicach, dostajemy obraz miasta,
w którym dostaje się przede wszystkim większości nie używającej na co dzień
samochodu. Większość ta obejmuje także osoby starsze i niepełnosprawne,
szczególnie w Łodzi stanowiące coraz większą grupę mieszkańców. Tymczasem
udostępnianie takim użytkownikom tramwajów, które po tylu latach mogłoby już
dzisiaj być pełne, następuje powoli i z wielkim oporem – przede wszystkim tam,
gdzie musiałoby się odbyć kosztem łatwości przejazdu samochodem.

To postrzeganie miasta od strony kierownicy przez sfery rządzące pozwala
wytłumaczyć, dlaczego nie można radykalnie poprawić jego wizerunku. Poprawa
bowiem, podobnie jak poprawa dostępności tramwajów, wiąże się z pogarszaniem
warunków przemieszczania się samochodem. Nie da się przywrócić „Promenady” na
alei Kościuszki bez strategicznych decyzji co do układu transportowego śródmieścia.
„Samochodowe” spojrzenie na świat czyni niemożliwym realizację wizji „civitas”,
ponieważ kwestia formy i funkcji przestrzeni publicznej nie ma w nim większego
znaczenia. Bardziej liczy się możliwość parkowania, a ta zazwyczaj wyklucza
istnienie dobrej formy urbanistycznej. Dokonuje się swego rodzaju ciągły „gwałt na
mieście”, także przez zaśmiecanie przestrzeni ulic przeskalowanymi drogowskazami
dla kierowców – bezmyślną adaptację „systemu informacji miejskiej” opracowanego
dla Warszawy, czyli miasta zupełnie innej skali. Notabene zakupiono go w przeddzień
upowszechnienia się GPS, który czyni zeń rzecz zbędną. Jak to się jednak stało, że
podejmując decyzję o takim imporcie, władze nie powstrzymały się przed
pogwałceniem lokalnej tradycji, upostaciowanej także przez charakterystyczne szyldy
z nazwami ulic? Gdzie był patriotyzm lokalny reprezentantów społeczeństwa?

Dyskryminację pieszej części użytkowników miasta sprawcy postrzegają
zapewne jako „klasową”. Ale jest też dyskryminacja geograficzna, nieco tylko
odmienna. Na jakiej mianowicie podstawie, pilnując w miarę wyglądu śródmieścia,
dokonuje się „prawem i lewem” destrukcji dzielnic zewnętrznych, pozwalając
inwestorom robić, co chcą? O tym właśnie mówią opisane przykłady z Chojen
i Kuraku. Nie chodzi tu o to, że „nie od razu Kraków zbudowano” w dziedzinie
porządkowania miasta, ale przede wszystkim o nowe, szkodliwe fakty. Pokazują one
brak korzystnej zmiany jakościowej w zarządzaniu. Mamy klasyczne dzielenie
mieszkańców na lepszych i gorszych – i to przez demokratycznie wybrane władze.

Pozwala to wszystko postawić pytanie o godność rządzonych. Jakie musi być
mniemanie elit rządzących o „elektoracie wyborczym”, jeśli patologie nie tylko nie
znikają, ale – przynajmniej niektóre – pogłębiają się? Czy rzeczywiście mieszkańcy
pozostaną wobec nich wystarczająco bierni, by dyktat nieudolności i złej woli trwał
w nieskończoność?


