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VII – MEANDRY REWITALIZACJI

Jak podsumować ćwierćwiecze turbulencji, które wstrząsały miastem
postawionym przez historię w sytuacji utraty gospodarczych podstaw istnienia
i zdanym na własne siły? Gdyby patrzeć tylko na procesy demograficzne, to widać, że
zmierza ono do samounicestwienia. Mało pocieszające jest to, że większość miast
w Polsce się zmniejsza, bo Łódź wyraźnie robi to szybciej i nie kompensując sobie
strat suburbanizacją, która zresztą i tak występuje. Ograniczenie tej suburbanizacji do
minimum nowe kierownictwo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w której powstają
strategiczne dokumenty planistyczne, jak najsłuszniej postawiło jako jeden
z głównych celów planowania. Udało się nawet do niego częściowo przekonać
władze miasta, czego przejawem jest uchwalone w 2018 r. trzecie już łódzkie
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.1
Ograniczenie rozpasanej ekspansji terytorialnej to oczywiście jeden z głównych
warunków rozwoju do wewnątrz, a jego istotnym elementem ma być rewitalizacja.
Na razie przynajmniej te ogólne ramy polityki lokalizacyjnej wydają się po raz
pierwszy od 2010 r. właściwie określone.

Mimo zawieszonego nad głową miecza Damoklesa w postaci kurczenia się
miasta, procesy modernizacyjne muszą się odbywać, choć nie mogą być już obliczone
na pierwotną skalę milionowej metropolii. W kraju jednak Łódź długo jeszcze
pozostanie jednym z największych ośrodków, tym bardziej, że prawie wszystkie
miasta maleją, wraz z całą populacją (trudno o lepszy przejaw „ambiwalencji
pożytku”, który Polska wyniosła z odzyskania wolności w 1989 r.). A to już
uzasadnia konieczność myślenia chociażby o odpowiedniej pozycji w sieci krajowych
i międzynarodowych powiązań transportowych, znacznie lepszej niż ta, którą ma
obecnie. Tego właśnie, na polu lotnictwa i kolei – a więc tych środków transportu,
które decydują o konkurencyjności – miastu się odmawia, stwarzając pozory działania
za całkiem spore publiczne pieniądze. Lotnisko łódzkie stopniowo się „wygasza”.
Zamiast budowy wydajnych kolejowych linii dalekobieżnych i regionalnych
mogących skonsolidować komunikacyjnie województwo, roztacza się fałszywą wizję
tunelu średnicowego jako remedium na wszystkie transportowe bolączki, i wizję
Centralnego Portu Komunikacyjnego” – równie złudną, zważywszy na znane
szczegóły wykonania (planuje się kolej raczej średnich, bo przecież nie wysokich
prędkości). Dano Łodzi wyłącznie autostrady – ale przecież nie one tworzą
zewnętrzne powiązania rangi wykraczającej poza dowóz towarów ze znacznych
odległości. Przeciętny przedstawiciel biznesu lub nauki lub polityki nie straci raczej
czasu na dojazd drogami z drugiego końca kraju czy zza granicy, chyba że będzie
miał kierowcę. Wygląda więc na to, że bez radykalnej zmiany polityki państwa
w zakresie transportu, peryferyjna pozycja miasta utrwali się na dobre, mimo
miliardowych inwestycji w świecący pustkami tunel i dworzec. Oznacza to, że nie
należy oczekiwać, że rewitalizacja, pojęta jako pochodna odbudowy pozycji miasta,
przyjdzie od znacząco poprawionej dostępności komunikacyjnej w skali kraju
i kontynentu. W tym zakresie ćwierćwiecze pomocy inwestycyjnej ze strony Unii
Europejskiej wydaje się stracone.

1 Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r. Częściowo przekonuje,
bo wybrano nie wariant skrajnie restrykcyjny urbanizacji zewnętrznej, ale wariant pośredni.
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Tym niemniej świadome ograniczanie potencjału tkwiącego w kolei już choćby
dla obsługi samej aglomeracji, dokonujące się przez ignorowanie potrzeby
powiązania stacji z tramwajami i autobusami, manipulowanie przydatnością linii
średnicowej przez ograniczenie liczby stacji i przepustowości, nie wspominając już
o nieprzyjaznych dla użytkownika stacjach i dojściach do nich – to zarzuty, które
można mieć zarówno wobec kolei, jak i wobec miasta. Co więcej: w zakresie
powiązania regionu nie wykonano, ani nawet poważnie nie słychać o planach budowy
powiązań szynowych, mogących stworzyć układ skonsolidowany i scentralizowany.
Na plus można zapisać tylko reanimację połączeń i modernizację taboru, dokonaną
w ramach kolei marszałkowskiej, objętej bałamutną nazwą Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Jej niewątpliwy sukces pokazuje, że istnieje na kolej społeczne
zapotrzebowanie, nawet w warunkach dzisiejszego niedorozwoju sieci. Mimo to,
szansa na przemianę jakościową w łódzkim transporcie regionalnym i miejskim
została wykorzystana tylko w bardzo podstawowym stopniu.

Trudna sytuacja miasta, wciąż pogłębiona historycznymi uwarunkowaniami
spychającymi dawniej ośrodek przemysłowy gdzieś na margines przestrzeni
cywilizacyjnej Polski, wymaga szczególnie dużej i dobrze przemyślanej pracy.
Chodzi zawsze o to, jak przy pomocy ograniczonych środków zyskać jak najwięcej
dla interesu publicznego, i to zyskać możliwie trwale. Tymczasem obserwujemy coś
raczej przeciwnego. Efekty działań, zwłaszcza tych największych, są jednak
ograniczone. Jakież to pozytywne zmiany w strukturze modalnej dojazdów przyniosły
„ŁTR” i ”Trasa WZ”? Wiemy już bowiem, że ruchu pojazdów nie przyśpieszyły. Czy
system sterowania światłami zmniejszył „korki” i upłynnił ruch,2 a liczba wypadków
się zmniejszyła? Nic nam o tym nie wiadomo, wiadomo natomiast, że ich wskaźnik
na drogach jest w Łodzi rekordowo duży.3 Miliardy wydane na średnicę kolejową
wciąż nie dadzą sprawności obsługi, szczególnie na wypadek rozbudowy sieci
kolejowej regionu, ani nie doprowadzą do optymalnej obsługi śródmieścia. Konieczne
będą kolejne miliardy, ale tych może już nigdy nie być do dyspozycji.

Te zaś środki, które jeszcze są, wydaje się lekkomyślnie. Oto ma się
skomunikować tramwaj z koleją – ale nie na Żabieńcu, gdzie ruch jest znaczny, tylko
na Strykowskiej, gdzie koleją mało kto jeździ – budując przy okazji wiadukt, by
przypadkiem tramwaj nie przeciął ruchliwej jezdni. Ten wiadukt jest tam całkowicie
zbędny, natomiast wydłużenie linii do znajdujących się za koleją osiedli – jak
najbardziej wskazane. Gdzie indziej przebudowuje się skrzyżowanie, które nigdy nie
było problematyczne, a wymagało najwyżej drobnych poprawek
(Dąbrowskiego/Kilińskiego), podczas gdy niecały kilometr dalej, przy
Przybyszewskiego, całe węzeł stanowi od lat wielką ruinę – niezwykle
symptomatyczną dla całej pogrążonej w kryzysie dzielnicy. Wszystko to dzieje się
z towarzyszeniem likwidacji części sieci tramwajów podmiejskich, a ta jej część,

2 W rankingu kongestii drogowej w miastach świata firmy TomTom Łódź od lat znajduje się w ścisłej czołówce.
W 2017 r. przyznano jej 5. pozycję ze średnim dziennym opóźnieniem rzędu 51%, a w szczycie wieczornym 88%
(URL: www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=ALL&continent=ALL&country=ALL [IX 2018]).
3 W 2015 r. Łódź zajęła pierwsze miejsce wśród miast polskich pod względem liczby wypadków drogowych
(27,29 na 10 tys. mieszkańców), a drugie pod względem wypadków śmiertelnych (19 ofiar); na podstawie danych
Policji URL: https://www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/wypadki-drogowe-2015-raport/ [IX 2018]. Dla
2017 r. nie mamy danych dotyczących Łodzi, ale województwo zajęło pierwsze miejsce w kraju pod względem
liczby wypadków – bezwzględnej, a tym bardziej odniesionej do liczby mieszkańców (Wypadki drogowe w Polsce
w 2017 r., KGP, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2018, str. 10). Przy uzasadnionym założeniu, że w mieście
wydarza się ich prawie połowa, można przyjąć że raczej nie doszło do zasadniczego polepszenia sytuacji ani
dzięki budowie obwodnic oraz Trasy WZ, ani dzięki wprowadzeniu systemu obszarowego sterowania ruchem.
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która jeszcze funkcjonuje, wciąż się rozpada. Wygląda na to, że dobór i forma
inwestycji transportowych są wysoce nietrafne. Wciąż na przykład „pokutuje” projekt
budowy „obwodnicy Nowosolnej”, niestety również zapisany we wspomnianym
„Studium”, tylko po to chyba, by nie zrobić ronda na problematycznym skrzyżowaniu,
a okolicznym uciekinierom w podmiejską „Arkadię” poprawić dojazd do nielubianej
(?) przez nich Łodzi.4 Projekty nie zmierzają do „zrównoważenia” transportu, tym
bardziej, że nigdzie jego pożyteczne dla miasta formy nie mają wyraźnie zastąpić
samochodu. Nie korzysta się nawet z okazji, gdzie wyraźna promocja form
proekologicznych: tramwaju, roweru byłaby stosunkowo łatwa do osiągnięcia –
mianowicie na ważnych, nieobsługiwanych dotąd kierunkach, ale bez wcześniej
istniejących dróg. Kilka dobrze umieszczonych tramwajowo-rowerowych wiaduktów
nad Koleją Obwodową oznaczałoby inne postawienie akcentów w miejskiej polityce
transportowej i pomagało realizować element „pull” w polityce transportowej. Dla
polityków jednak i publikatorów lokalnych najważniejszą sprawą rozpalającą emocje
są perturbacje z zamknięciem pierścienia autostradowego wokół miasta (casus wciąż
nie budowanej S14).

Rewitalizacja jest od kilku lat pojęciem mającym pozytywnie ilustrować nową
politykę względem miasta, szeroko wykorzystywanym w bieżącej propagandzie.
Faktem jest, że wzrosła liczba odnowionych budynków, że ruch budowlany
w śródmieściu wyraźnie wzrósł, a wygląd niektórych miejsc, wcześniej zaniedbanych,
poprawił się przez większą dbałość o małą architekturę. Mamy jednak przekonanie,
że zmiany te charakteryzuje duża nierównowaga: radykalny projekt „Nowego
Centrum” zderza się z bardzo zachowawczymi działaniami w starym śródmieściu.
Żadne z nich nie ma na celu ani stworzenia podstaw gospodarczych odnowy starego
śródmieścia, ani też nie doprowadzi do wykreowania naprawdę atrakcyjnej
przestrzeni miejskiej. Śródmieście nie będzie „civitas”, ponieważ nie daje mu się
tworzywa budującego „res publica”. Niektóre efekty modernistycznej destrukcji
zostaną wręcz spetryfikowane. Zarządzający miastem nie potrafią skoordynować
pojawienia się nowych elementów – takich jak kolejowa średnica – z sanacją
przestrzeni miasta. W Łodzi tylko sektor prywatny koordynuje swoje lokalizacje
handlowe z zastanym układem dróg, natomiast miasto nie widzi związku funkcji
z węzłem transportu publicznego. Nie widzi też potrzeby zmiany formy, która
pozostaje taką, jaką wymusili pół wielu temu zwolennicy „rozkalibrowywania”
skrzyżowań i wyburzania narożników „w celu zwiększenia przepustowości
i bezpieczeństwa”. Ulica – może poza ścisłym centrum – jest nadal w Łodzi formą
niepożądaną, gdy przychodzi zdecydować o lokalizacji i ukształtowaniu nowego
obiektu, szczególnie na peryferiach. Najwyraźniej ci, którzy decydują, wciąż uważają,
że jest ona domeną hałaśliwego ruchu, i że nic się na to nie poradzi. W tej sytuacji
wyrysowane na planach miejscowych i w planach rewitalizacji uzupełnienia pierzej
ulicznych pozostaną zapewne świadectwem „wishful thinking”. Do tego zabudowa
znajdujących się w prywatnych rękach pustek pofabrycznych postępuje w stopniu

4 Obwodnica Nowosolnej jest modelowym przypadkiem wykorzystania mirażu „dobrych dojazdów do
autostrady” i „poprawy środowiska w obszarze zurbanizowanym” w interesie „suburbanitów”. Dane
dotyczące obciążenia trasy pokazują dla 2015 r. potoki rzędu 10 tys. pojazdów na godzinę. Po
uwzględnieniu nawet 50% wzrostu ruchu po ukończeniu autostrady A1 (chodzi o ulicę dowozową do
węzła), niech potoki wynoszą 15 tys. na godzinę. Takie obciążenie ma wiele ulic w Łodzi, także
w śródmieściu. Dlaczego, kosztem kilkuset milionów złotych, poprawiać warunki akurat
w Nowosolnej, w której na pewno nie ma nawet ciągłej pierzei domów położonych równie blisko
jezdni, a już na pewno równie dużych, jak w mieście? Co ma się stać z dodatkowym potokiem
samochodów po dojeździe do już zapchanych węzłów w samym mieście?
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wysoce niewystarczającym, przyczyniając się do syndromu „suburbanizacji”. Przy
bezczynności, a nawet przy czynnym poparciu władz państwowych i samorządowych
doszło bowiem w międzyczasie do rozproszenia się zabudowy w strefie podmiejskiej
na bezprecedensową skalę, podczas gdy wielkie obszary położone niemal
w śródmieściu Łodzi przez kilkanaście lat, decydujących dla modelu rozwoju, leżały
odłogiem (np. Allart, Geyer, Biedermann) albo obracały się w nieodwracalną ruinę
(i wciąż obracają, np. wykończalnia Scheiblera).

VII-1. Propozycja
„Forum wojewódzkiego”
na przebudowanej ulicy
Narutowicza (konkurs
SARP, 1998). Próba

realizacji idei „civitas”
w mieście

„zrównoważonej
mobilności”

proj. i rys.:
arch. Przemysław Szymański,
arch. Jacek Wesołowski, 1998

Wiele wskazuje więc na to, że lekarstwem na problemy jest szeroko rozumiane
porządkowanie. Zniknąć mają zaniedbane ściany, przestrzenie wakujące mają stać się
„parkami kieszonkowymi”, a ulice mają zyskać nowe nawierzchnie dające bardziej
zhumanizowaną przestrzeń. Można nawet nieco zrewidować krytyczny sąd
o dominacji spojrzenia zza kierownicy, jeśli się zważy na ostatnie trendy obejmujące
uspokojenie ruchu na ulicach Polesia, już nie tak peryferyjnych w układzie kołowym
jak te, które poddano przebudowie na głośne „woonerfy”. Czyżby miały one dawać
nadzieję, że za jakiś czas stanie się możliwa również humanizacja alei Kościuszki?
Czy też może przeciwnie: powstanie „masa krytyczna” prosamochodowej reakcji,
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która ponownie odwróci działania w kierunku przyśpieszonego samounicestwienia
miasta?

Ale czy same bruki, zieleń i ławki przyniosą rewitalizację? Czyż Piotrkowska,
która handlowo nie odżyła po ostatnim remoncie, czegoś ważnego nie mówi
o działaniach chybionych albo wręcz pozorowanych, choć jednocześnie
spektakularnych? To stosunkowo niskie ustawienie poprzeczki celów stanowi rodzaj
eksperymentu: dość małym kosztem doprowadzić do rehabilitacji miasta w oczach
mieszkańców i świata zewnętrznego. Spodziewamy się jednak, że podjęcie decyzji
o powrocie do miasta wymagać będzie czegoś znacznie więcej. Jeszcze więcej
w zakresie jakości życia wymagane jest, by stanąć do konkurencji z innymi dużymi
miastami. Katastrofalne dla miasta trendy demograficzne jak dotąd nie uległy
odwróceniu. Żeby tak się stało, obszar śródmiejski musi zapewniać godziwe warunki
życia i rozwoju. Tymczasem program dzielnicowych usług pozakomercyjnych
wpisany w realizowaną rewitalizację jest skromny, a opłakany stan dawnego „Pałacu
Młodzieży” – symptomatyczny. Dlaczego ulica Włókiennicza będzie miała kilkaset
metrów lokali usługowych na parterach, a żadnego zespołu czynnej rekreacji (prócz
szkolnego boiska)?

VII-2. Na wpół
zrujnowany dawny
Pałac Młodzieży.

Rewitalizacja z myślą
o mieszkańcach?

fot. autora, 2016

Nie ma pewnego dowodu na to, że dobra przestrzeń i dobra architektura
warunkuje atrakcyjność miast. Odpowiedni program, odpowiednia forma
i odpowiednie środowisko na pewno jednak nie odstraszają, a są bardzo pożądane
szczególnie tam, gdzie nie ma wielu innych walorów przyciągających ludzi mających
możliwość wyboru, takich na przykład jak różne formy stołeczności. Dobra
architektura miasta jest szczególnie niezbędna dla zerwania ze stereotypami
decydującymi o negatywnym wizerunku zewnętrznym. Zły stan rzeczywisty można
do pewnego stopnia zatrzeć sprytną propagandą – ma to jednak wymiar doraźny; nie
da się na niej budować bez poparcia w efektach solidnej „pracy u podstaw”. Znacznie
ważniejsze od oglądanego raz w roku (a może i w życiu?) „Orientarium” w zoo
może się okazać to, jak prezentuje się przestrzeń miasta, zwłaszcza ta odwiedzana na
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VII-3.
Reprezentacyjne
centrum: nowe
urządzenie ulicy
Piotrkowskiej przy
Urzędzie Miasta

fot. autora, 2018

VII-4.
Reprezentacyjne
centrum: plac
Dąbrowskiego
przed Teatrem
Wielkim

fot. autora, 2018

VII-5.
Reprezentacyjne
centrum: „woonerf”
na ulicy 6 Sierpnia

fot. autora, 2014
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VII-6. „Krajobrazy
codzienne”: obszar
kryzysowy – Stare

Miasto, ulica
Wojska Polskiego

fot. autora, 2016

VII-7. „Krajobrazy
codzienne”:

ulica Pomorska,
wschodnie

śródmieście –
nowa architektura

przemysłowa

fot. autora, 2017

VII-8. „Krajobrazy
codzienne”: ulica

Rzgowska – nowa
mała architektura

fot. autora, 2017
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co dzień przez tysiące przechodniów i przejeżdżających. „Krajobrazy codzienne” są
tym, co odstrasza. To chaos „Limanki” i Rzgowskiej, to destrukcja Zachodniej
i bylejakość Kościuszki, ale to i beton „Trasy WZ”. To także mizerność i tandeta –
także tych elementów, które powinny być wyrażać „obywatelską dumę”, jak siedziby
teatrów, bibliotek, urzędów. Postawiono co prawda wielką salę widowiskową – ale
umieszczono ją „pośrodku niczego”, za „murem chińskim” betonowych wiaduktów
kolejowych. To jest też mizerna jakość architektury budowli powstałych nieraz za
duże pieniądze – jak nowy Dworzec Fabryczny, o którym pisano wyżej. Przykładów
nowej architektury monumentalnej, którymi można by się pochwalić, nie ma zapewne
więcej niż pięć. To również złe rozwiązania urbanistyczne: z tych nowszych
właściwie żadne nie spełnia wymogów rzeczywiście dobrej miejskiej przestrzeni albo
dobrego węzła komunikacji. Nawet trudno je nazwać „urbanistyką”, a zanosi się na
kolejne przykłady destrukcji (przedłużenie Karskiego, Nowotargowa).

Część wdrażanych idej jest po prostu wtórna i gorsza od pierwowzoru. Jakoś
nie wymyślono w Łodzi niczego na miarę sewilskich „Parasoli” nad placem
targowym – i nie wiadomo już, kto nie ma fantazji: twórcy, czy decydenci. Ich pole
widzenia to najbliższe 200-300 km: od Warszawy przejęto tabliczki z nazwami ulic
(jakby nie było własnych, z długą tradycją), a od Wrocławia – mające się budować
wielkie wiwarium. Ciężko będzie Łodzi wyrwać się do przodu bez innowacji, która
stworzy coś nowego i oryginalnego – także w urbanistyce i architekturze. Gorzej też,
że nawet rzeczy zwyczajnie przyzwoitych mało. Wciąż jedynym oryginalnym
znakiem Łodzi jest architektura fabryczna, ale także to, co z nią zrobił prywatny
inwestor tworząc „Manufakturę”. Niestety, również i wartościowe dziedzictwo
fabryczne jest dzisiaj marnotrawione, albo przez dopuszczenie do ruiny, albo
przeciwnie – wskutek zastosowania obcych mu form i kontekstów, często
groteskowych, rodem z Disneylandu. Grzechy te widać w dziedzictwie
Scheiblerowskim – od wykończalni po „famuły” na Księżym Młynie. Autentyczna
substancja ulega całkowitemu zniszczeniu, ale sprytny inwestor kolejnej „galerii
handlowej”, chcąc „zaabsorbować” dotacje UE na rewitalizację budynków
pofabrycznych, stawia żelbetowe ściany i okłada je parawanem cegieł z fabrycznymi
pseudooknami. Może to wszystko robić bez obaw, a nawet z pełnym
błogosławieństwem władz, które uświetniają swoją obecnością uroczystość otwarcia.

Tymczasem operowanie dobrą architekturą jako argumentem w staraniach
o znaczenie w konkurencyjnym świecie jest atrybutem każdego niemal ambitnego
miasta – tak teraz, jak i historii. Zarzucono jednak to, co miało być oryginalnego
w „Nowym Centrum Łodzi” na rzecz banalnej dzielnicy zdominowanej przez nowe
biura, jakich setki wszędzie indziej. Jakby wiedząc, że coś poszło nie tak, próbowano
zaangażować światowej sławy architekta, po to jednak, by zaraz otrzeć się
o śmieszność. Łódź miała ambicję zadziwić świat, a nie jest w stanie nawet
skapitalizować swojej filmowej tradycji, czemu D. Lynch wcale nie musi patronować.

Miasto, ale też i władza w bieżącej polityce, potrzebuje symbolicznych celów
mogących budować popularność. Tak było zawsze, niechże je tylko mądrze wybiera
i niech patronuje dobrym rozwiązaniom. Dzisiaj nieudolność w radzeniu sobie
z szeroko rozumianą architekturą miasta wróży źle rewitalizacji. Obecnie nie ma to
już nic wspólnego z zaciekawieniem, z jakim kilka lat temu przyjmowano projekty
Kriera lub Gehry’ego, a już zupełnie z „efektem Bilbao”, na który próbowano się
wówczas powoływać. Zostaje czysty banał, najwyżej ozdobiony dziwacznymi
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dekoracjami. Często też powstaje zwyczajny barak, jak nieszczęsne łódzkie hale
targowe. Najlepiej z parkingiem od frontu. I do tego kosztem wielu drzew (które
urzędnicy ochoczą uznają za spróchniałe).

Te kwestie nie wydają się obecne w dyskursie na temat rewitalizacji, o ile taki
się w ogóle poważnie toczy. Istotna część opinii, bazując na państwowych ustaleniach
wprowadzonych w 2016 r. Ustawą o rewitalizacji, skłonna jest widzieć ją wyłącznie
jako działanie na rzecz lokalnej społeczności, i mające sens tylko w odniesieniu do
terenów zamieszkałych i objętych kryzysem. Oznacza to, że termin „rewitalizacja”
nie bardzo pasuje do adaptacji terenów niezamieszkałych – np. opuszczonych przez
przemysł, port albo kolej. Nie nadaje się też szczególnie do opisania działań
w usługowym śródmieściu, jako że inne obszary w mieście będą dotknięte cięższymi
patologiami i społecznym wykluczeniem, zaś kryzys śródmiejski będzie miał wymiar
bardziej ekonomiczny, techniczny i budowlany. Może mieć też wymiar wizerunkowy,
w postaci utraty atrakcyjności różnie motywowanej. Czy w tej sytuacji miasto nie
powinno jednak mimo wszystko skupiać się na śródmieściu, pozostawiając bardziej
peryferyjne obszary kryzysowe na dalszy etap działań?

Można mieć na ten temat różne poglądy. Jedno, czego nie można, to udawać, że
nie istnieje problem doboru terenów. Dla „rewitalizacji obszarowej”, czyli
działalności skoordynowanej popartej procedurami planistycznymi i inwestycyjnymi,
wybrano północną część śródmieścia funkcjonalnego, a dodatkowe programy
skierowane są na Stare Polesie i Księży Młyn.5 Pominięcie przy typowaniu obszarów
rewitalizacji obszarowej dawnej „Nowej Łódki” (rejon ulicy Przybyszewskiego), czy
Starego Miasta, jest jednak niesprawiedliwe. Chociaż żaden fragment śródmieścia nie
jest zamożny, to Stare Miasto, szczególnie obciążone tragiczną historią żydowskiego
getta, wygląda wręcz, jakby wojna dopiero się skończyła. Na tych peryferyjnych
obszarach też potrzebne są szczególne metody działania, bo one mają najmniejsze
szanse na wydobycie się z zapaści. Z drugiej strony jednak niesłuszne byłoby
ewentualne wykluczenie z rewitalizacji terenów centrum miasta z jego specyficznymi
brakami w postaci oddania pierwszeństwa w handlu i rozrywce peryferyjnym
„galeriom”. Jednak w sprawach centrum mają prawo mieć głos nie tylko lokalni
mieszkańcy, ale cała społeczność miasta. Zarządzanie procesem rewitalizacji
śródmieścia jest wyzwaniem znacznie bardziej złożonym niż zarządzanie nim na
peryferii. Ale jest to wyzwanie pierwszorzędnej wagi, ponieważ bez śródmieścia nie
ma miasta. Z tego powodu rewitalizacja nie może wyłącznie absolutyzować kwestii
społecznych, chociaż nie można jej prowadzić wbrew interesowi społecznemu.
Pytanie jednak, jak szerokiej społeczności. I jak zidentyfikować jej interes i jej wolę.
Wydaje się jednak, że ani same bruki, ani ławki, ani świetlice środowiskowe, ani
społeczne programy pomocowe, ani nawet społeczna aktywność nie wypełniają
powinności rewitalizacyjnych, bo wcale nie gwarantują odzyskiwania przez miasto
dawniejszej pozycji. To wszystko są rzeczy, które wyrównują zapóźnienia.

Dopiero powstanie nowych wartości może stanowić jakiś przełom. Z dziedziny
inwestycji prospołecznych szczególnie atrakcyjne mogą być dzielnicowe ośrodki
społeczne, łączące w sobie funkcje kultury i rekreacji, a jednocześnie mogące
atrakcyjną formą przyciągać zainteresowanie, radykalnie porządkować przestrzeń,
podkreślać walory dziedzictwa miasta, a w konsekwencji „otwierać” obszary dotąd

5 Oficjalna strona rewitalizacji na witrynie UMŁ, URL
http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/rewitalizacja_obszarowa_centrum_lodzi/ [IX 2018].
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nieznane i omijane. Taka instytucja mogłaby na przykład ożywiać i pomagać
w uporządkowaniu przedpola Starego Cmentarza. Oczyma wyobraźni widzimy też
inną – ożywiającą południowy brzeg stawu na Księżym Młynie, pomagając
w ekspozycji fabrycznej panoramy, i jeszcze inne, zamykające od południa
perspektywę alei Kościuszki albo przyciągające ludzi do zapomnianych dzisiaj
zakamarków Starego Miasta i Bałut. To typowa technika w przypadku rewitalizacji,
mistrzami-pionierami są w niej Kolumbijczycy – trzeba z niej tylko skorzystać. Jak to
się stało, że potrafiono wydać miliony na niesprawny (niepotrzebny?) system
sterowania światłami na skrzyżowaniach, a nie zbudowano ani jednego takiego
ośrodka? Zaś ten, który istnieje – dawny Pałac Młodzieży – popada w ruinę?

VII-9.
Antyurbanistyka
społeczna.
Południowa ściana
dawnego boiska ŁKS
przy ulicy
Ogrodowej. Na
życzenie
mieszkańców ma ona
zostać utrwalona jako
południowa granica
przyszłych Ogrodów
Karskiego

fot. autora, 2016

VII-10.
Antyurbanistyka
dużych pieniędzy.
Zachodnia elewacja
galerii handlowej
„Sukcesja”.

fot. autora, 2016

Z drugiej jednak strony istnieją granice akceptacji woli zebranych, która wydaje
się przeważać na modnych obecnie konsultacjach społecznych projektów miejskich.
Istnieje przecież także znane z historii niezbyt miło brzmiące pojęcie „ochlokracji”,
oznaczające rządy tłumu, w których próżno by szukać racjonalizmu, porządku i –
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w końcu – dobrze pojętego interesu publicznego. Taka nieuprawniona zmiana
nastąpiła w formie reorientacji Krierowskiej „Bramy Miasta” z Parku Kolejowego na
ulicę Traugutta, co uczyniło bezpodstawną lokalizację Dworca Fabrycznego daleko
odsuniętą od Kilińskiego. Ostatnio brak wiedzy publiczności dotyczący form
bezpiecznego kształtowania zabudowy miejskiej zatriumfował odrzuceniem
propozycji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dotyczącej uformowania ściany
przyszłych Ogrodów Karskiego. Mieszkańcy nie życzą sobie mianowicie zawężenia
parku, aby można było wprowadzić pierzeję zabudowy. Znaczenie tego miejsca
z pewnością wykracza poza interesy najbliższych mieszkańców. Gdyby wola
zebranych na konsultacjach ostatecznie zatriumfowała, tysiącom ludzi jadących
Ogrodową zostanie odebrany komfort estetyczny, a służby miejskie będą miały
znacznie więcej roboty przy pilnowaniu porządku w tej patologicznej przestrzeni.
Istnieją granice „woluntaryzmu społecznego”, ale taktyka sprawowania lub
zdobywania władzy każe milczeć o poważnym problemie, jaki ma ze sobą niedojrzała
demokracja. Oby dla Ogrodów Karskiego znalazło się jakieś trzecie, kompromisowe
wyjście.

Ale czy woluntaryzm społecznych grup nacisku ze Starego Polesia tak bardzo
się różni od nonszalancji dużego kapitału, który sprawił miastu wielokondygnacyjną
„ścianę płaczu” jako elewację zespołu handlowo-rozrywkowego [VI-10]? Zaiste,
leseferyzm gwałcący dobro publiczne może mieć wiele postaci. Zazwyczaj wszystkie
one wiodą najprostszą drogą do powstania „antymiasta”, w którym nie chce się
mieszkać.

Poruszony przypadek Ogrodów Karskiego, prócz absolutyzacji pierwiastka
społecznego jako jedynie słusznego czynnika rewitalizacji, pokazuje dodatkowo
jeszcze inny problem, utrudniający rzeczywistą rewitalizację. Mamy mianowicie do
czynienia z absolutyzacją roli zieleni i środowiska naturalnego. Ponieważ jest to temat
nośny, a obecność zieleni powszechnie traktowana jest jako niezbędny warunek
dobrego habitatu, to istnieje nawet koncepcja oparcia modelu miasta na „zielonych
wstęgach” – ciągach parkowo-dolinnych, które wymagają utworzenia,
uporządkowania, a może i renaturyzacji. W obliczu zmian klimatycznych, nie mając
nic przeciwko lepszej obecności pierwiastka krajobrazowego w przestrzeni, nie
sądzimy jednak, by była to koncepcja odnosząca się do najważniejszych bolączek
miasta. Dokuczliwy smog zimowy raczej nie bierze się z braku pasm zielonych, ale
z prymitywnej kultury ogrzewania domów i z nadużycia samochodów. Natomiast
brak ludzi na ulicach na pewno nie jest pochodną przegęszczenia, ale raczej braku
zabudowania znacznych połaci miasta.

Trudno nie ubolewać nad brakiem szacunku dla drzew, których w ostatnich
latach wycięto szczególnie dużo, często z błahych powodów. Z nonszalancją do nich
odnoszą się też projektanci miejskich dróg – jak to jest w tradycji modernizmu, który
w Łodzi wciąż trwa. Nie istnieje w Łodzi ani jedna nowo zaprojektowana aleja
komunikacyjna z prawdziwego zdarzenia. Zieleń przestała być tworzywem wnętrz
miejskich, uległa powolnej, a czasem gwałtownej anihilacji. Bezdrzewne parkingi są
regułą.

Tym niemniej, przedstawianie tego miasta jako niehigienicznej, kamiennej
„wyspy ciepła”, wydaje się raczej nieuzasadnione. Jeśli chodzi o wielkość terenu
zabudowanego, to Łódź jest wielką wioską albo wielkim przedmieściem. Wszystkie
„blokowiska” zdominowane są przez międzyblokowe tereny zielone. Zieleń dominuje
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też na starszych przedmieściach, gdzie domy na ogół małe, a liczba pustych działek
ogromna. Łódź pod względem gęstości zabudowy nie ma nic wspólnego z typowym
miastem zachodniej albo środkowej Europy. Prędzej podobna jest do
zdezintegrowanych miast rosyjskich. Tylko część starego śródmieścia jest inna,
odpowiadająca narzekaniom na przegęszczenie i ciasnotę, które dominowały
w opiniach o mieście aż po lata siedemdziesiąte. Dzisiaj to już nieprawda. Natomiast
rozlanie się zabudowy jest powodem przeskalowanych dróg i trudności
komunikacyjnych. Nadmiar transportu także przyczynia się do powstawania „wyspy
ciepła”.

VII-11. Nowe
Chojny i Kurak:

miasto bez zieleni
czy zielone

przedmieście?
Osiedla i erozja

struktury

fot. autora, 2007

Ponieważ więc intensywny rozwój jest jak najbardziej aktualną formułą na
najbliższą przyszłość, nie ma możliwości zachowania wszystkich powierzchni
otwartych w nienaruszonej proporcji do zabudowy. Można i należy się starać
o zachowanie jak największej ilości zieleni, jednakże jako elementu towarzyszącego
zabudowie. Miasto bowiem, które ma mieć dobrze ukształtowane przestrzenie
w ludzkiej skali składa się przede wszystkim z budynków, ulic i placów, a dopiero
potem z zieleni. Dla stworzenia dobrej, „pozytywowej” kompozycji miasta, tereny
zieleni publicznej lepiej konsolidować w większe całości tradycyjnie zamknięte
cezurą pierzej, niż bezładnie mieszać z zabudową, zatracając wrażenie podziału na
strefę publiczną i prywatną. Jedynie w śródmiejskich strefach deficytu należy
szczególnie się starać o pozostawienie większych terenów w stanie wolnym od
zabudowy po to, by mogły się one stać jakąś namiastką parku. Tego jednak, jak
wykazano wyżej, szczególnie się nie przestrzega, ze znaczną stratą dla atrakcyjności
najstarszych i najgęściej zabudowanych kwartałów śródmiejskich.

Dla stworzenia „miasta-civitas”, struktury o klarownej formie i znaczeniu nie
można ani niewolniczo trzymać się spuścizny przeszłości, ani starać się zachować
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wszystkiego, co należy do świata przyrody. Nie oznacza to oczywiście ani masowej
destrukcji zabytków (chociaż nie wszystko, co obejmuje ewidencja, zasługuje na
zachowanie za wszelką cenę), ani też rzezi drzew i trawników (jaka się dokonała
niedawno). Wyważenie tego, co się powinno i co można zrobić, aby przywrócić
znaczenie Łodzi i jej obszaru centralnego, to największe wyzwanie w procesie szerzej
rozumianej rewitalizacji.

VII-12. Destrukcja ulicy jako tworzywa miasta. Chojny:
stara kamienica przy ruchliwej ulicy na chwilę przed

wyburzeniem. Potem przez kilka lat był tu
„biedaparking”, a teraz stoi parterowy budynek

z kilkoma sklepami
fot. autora, 2003

VII-13. Nowy narożnik przy tej samej ulicy, który
zastąpił dawny drewniak (widoczny na poprzednim
zdjęciu). W hałaśliwym kontekście kamienic się
dzisiaj na peryferiach raczej nie buduje. Chaos się

pogłębia, a substandard utrwala
fot. autora, 2008

Jednakże nie nastąpi to bez rewizji celów i wizji miasta – nawet wśród samych
kontestujących elit dnia dzisiejszego. Sądzimy, że bez tego Łódź skazana jest na
bylejakość i podrzędność. Nie można, stawiając na przyciągnięcie korporacyjnych
biurowców – tych fabryk XXI wieku – pomijać istotnych potrzeb mieszkańców
obszarów poddanych sanacji, tych aktualnych i tych przyszłych. Sądzimy, że ich
dogłębnie nie przeanalizowano. Nie można też pomijać roli propagandowej, którą
może odegrać nowatorska architektura, ale też ta architektura nie może być
wyabstrahowana od kontekstu przestrzeni i społeczeństwa. Tworzenie dobrych
przestrzeni musi w końcu zacząć operować nie tylko małą architekturą, ale i treścią
nadającą im znaczenie. Bez tego wszystkiego nie ma szans na trwały rozwój
w przyszłości.

Jest jeszcze jeden decydujący warunek powodzenia: dominacja interesu
publicznego nad prywatnym. W Łodzi wydaje się być na odwrót. Część zjawisk jest
wspólna dla całej Polski: należy do nich przyzwolenie na dominację samochodu
w przestrzeni miasta. Takim zjawiskiem jest też mania odgradzania się od
zewnętrznego świata, postrzeganego jako wrogi i niebezpieczny. Jej przejawem są nie
tylko „osiedla grodzone” (niektóre z nich wdarły się nawet na tereny pofabryczne po
sąsiedzku ze śródmieściem), ale występuje także na łódzkich uczelniach, jak również
dotyczy pofabrycznych ruin. Niemal kilometrowej długości nieprzekraczalne enklawy,
takiej czy innej proweniencji, na pewno nie pomagają osiągnąć przyjaznego miasta.
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VII-14. Nie ma
jednak powodów by
twierdzić, że
śródmieście jako
habitat jest stracone.
Dobry standard
domów znajdzie
komercyjnego
odbiorcę nawet w,
wydawałoby się,
zdegradowanym
kontekście. Oficyny
kamienicy przy ulicy
Nawrot

fot. autora, 2018

VII-15.Jednak
najlepszy architekt
i inwestor nie stworzą
dobrej przestrzeni bez
należycie
przygotowanej
działki. „Ściana
płaczu” na parterze
wychodzi na obcą
działkę nie mającą
większych szans na
odpowiednią
zabudowę. Dom
mieszkalny przy ulicy
Tuwima

fot. autora, 2018

Co więcej: „Manufaktura”, prywatny kompleks usługowo-rozrywkowy,
praktycznie zdominowała przestrzeń publiczną miasta zastępując tradycję
Piotrkowskiej „anty-miastem” placu, „hipergalerii” i adaptowanych hal fabrycznych.
Nie ma bodaj innego miasta w Europie, w którym nierównowaga między
miastem-dobrem publicznym, a „miastem sprywatyzowanym” byłaby przesunięta tak
daleko na korzyść tego drugiego. Dominacji interesu prywatnego można się
w związku z tym domyślać również w ostatecznej postaci strategicznych projektów,
jaką jest przebieg projektowanej kolei średnicowej, jak też w komercyjnej
prywatyzacji większości budynków „Nowego Centrum Łodzi”, pozbawionego
pierwotnie planowanych treści kulturalnych. O tym, czy za arogancją w stosunku do
mieszkańców miasta, widoczną w trybie realizacji budów sektora publicznego, nie
kryje się przypadkiem nazbyt komfortowa pozycja dobrze „umocowanych” firm
wykonawczych, nie sposób się z pewnością wypowiedzieć, ale nie można też tego
wykluczyć. Na mniejszą skalę prymat prywaty nad interesem publicznym jest
powszechnie obecny w najbardziej nieoczekiwanych miejscach: na przykład na
rozparcelowanej Rudzkiej Górze – potencjalnie ciekawym punkcie widokowym, czy
przy ośrodku sportowym jednej z prywatnych szkół, niby zwróconym wejściem do
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przyległego parku, ale odgrodzonym od niego dla bezpieczeństwa podwójną (!)
siatką.

Doktryna liberalna, którą kierowały się wszystkie administracje zarządzające
miastem przez 25 lat III RP, zakłada, że mieszkanie jest towarem, na którym
kapitalista ma zarobić. Doktryna przeciwna zakłada, że musi istnieć podaż mieszkań
na wynajem, które są adresowane przede wszystkim do mniej zasobnej części
ludności albo do tych, którzy nie chcą się obciążać kredytem. Dostarczeniem
mieszkań na wynajem zajmować się ma przede wszystkim gmina. Ich dodatkową rolą
jest wpływanie na obniżenie cen mieszkań „deweloperskich” oraz kosztów wynajmu
u kamieniczników. Ich brak oznacza brak takich ograniczeń (stąd na przykład biorą
się powszechnie stosowane przez wynajmujących wysokie narzuty do czynszów), jak
również możliwość eksploatacji pożyczkobiorców przez banki. Tylko płacąc „haracz”
sektorowi prywatnemu młodzi ludzie mogą mieć do dyspozycji mieszkanie.
Domyślamy się w tym jednego z istotnych powodów emigracji z Łodzi, bo gdzie
indziej dostaje się wyższe płace i ma większe szanse na rozwój. Przypuszczalnie
łatwo dostępne mieszkanie na wynajem stanowiłoby istotny argument za pozostaniem
w mieście. Z kolei nowe budownictwo komunalne dawałoby szanse na
zagospodarowanie i uzdrowienie niezliczonych miejsc w śródmieściu i poza nim,
które rażą wyglądem albo stopniem marnotrawstwa terenu, ale z jakichś powodów –
zwykle środowiskowej natury – nie mają szans na komercyjne inwestycje. Sądzimy,
że brakującej pierzei przy Zachodniej nie postawią deweloperzy od mieszkaniówki,
bo ich mieszkań nikt nie kupi (o ile nie uspokoi się ruchu – a tego żadna
z administracji nie zamierzała robić).

Miasto zdominowane przez prywatny interes nie ma szans na godziwą
rewitalizację, chociaż taki sam prywatny interes władza publiczna musi odpowiednio
ukierunkowywać, żeby rewitalizacja nastąpiła, a rozwój stał się trwały. Bez
prywatnego kapitału nie da się bowiem doprowadzić do trwałej odbudowy miasta.

Cóż więc jest ta rewitalizacja w konkretnym przypadku Łodzi? To trochę jak
balansowanie na linie. Z jednej strony potrzeba ambitnych celów i dobrze pojętego
wizjonerstwa, a z drugiej – nie można oderwać się od rzeczywistości. Z jednej strony
trzeba budować na tożsamości dbając o spuściznę dawnej Łodzi, ale drugiej –
skromne ramy dziedzictwa przemysłowego miasta nie mogą przesłonić braków
przestrzeni i zabudowy. Z jednej strony liczy się głos społeczny, ale z drugiej –
potrzeby miasta teraźniejszości i przyszłości. Z jednej strony wreszcie istotnym
czynnikiem sprawczym jest wola i interes inwestora prywatnego (albo nawet interes
polityków sprawujących władzę), ale z drugiej istnieje interes publiczny. Wszystkie te
czynniki są często ze sobą sprzeczne, ale przecież istnieje też pole całkiem szerokie,
na którym mogą się spotkać. Sukcesem będzie, jeśli uda się to pole znaleźć i na nim
wspólnie działać, kierując się wiedzą i zdrowym rozsądkiem, szacunkiem
wzajemnym nie tolerującym jednak cwaniactwa i bylejakości. Tego pola
porozumienia trzeba szukać znacznie bardziej niż to się udawało na przestrzeni
ostatniego ćwierćwiecza. Może się jeszcze uda...


