


ATLAS  MIASTA  £ODZI

Plansza XLIV: Przestrzeñ dobra publicznego, obszar to¿samoœci miasta £odzi

Kazimierz Bald

Sposób urz¹dzenia przestrzeni miasta przes¹dza równie¿ o jego wizerunku, o jego odbiorze 

zewnêtrznym. Przez d³ugi czas przewa¿a³y o £odzi opinie negatywne, zarzucano jej brak 

historycznoœci, mówiono o mieœcie jednej ulicy, a przemys³owe oblicze £odzi traktowano jak          

o cechê pejoratywn¹. Dlatego te¿ w planie zagospodarowania przestrzennego £odzi wykorzystan    

o te elementy jego struktury, które krystalizuj¹ przestrzeñ, które s¹ charakterystyczne dla tego 

miasta i œwiadcz¹ o jego to¿samoœci.

£ódŸ jest doœæ trudnym do kszta³towania miastem, nie posiada bowiem ani starówki, ani 

fortyfikacji czy te¿ rzeki,  a wiêc tych elementów, które tworz¹  o b r a z   m i a s  t a.

£ódŸ posiada jednak pewn¹ specyfikê przestrzenn¹,  opart¹ na krótkiej,  acz gwa³townej historii 

rozwoju miasta, oraz pewn¹ specyfikê spo³eczn¹, bowiem ze skromnej osady fabrycznej 

przekszta³ci³a siê po³owie XIX wieku  w prê¿ny oœrodek przemys³owy. Z biegiem lat, estetyczne      

i kulturowe wartoœci architektury i urbanistyki kszta³towanej w okresie intensywnego dzia³ania 

praw wczesnego kapitalizmu przemys³owego  zaczêto odkrywaæ na  nowo. Na fali tego spojrzenia 

ulica Piotrkowska zaczê³a nabieraæ nowego znaczenia. Wype³niona programem szeroko pojêtych 

us³ug,  urzekaj¹ca piêknem kamienic i pa³aców z prze³omu XIX i XX wieku, stanowi wydarzenie 

przestrzenne w skali krajowej, a nawet œwiatowej. Jako historyczna oœ komunikacyjna miasta do 

dziœ jest ona jego centrum i podstawowym elementem to¿samoœci miasta.

Jednak nie tylko ulica Piotrkowska zas³uguje przecie¿ na uwagê. Na uboczu powszechnie 

uœwiadomionego centrum historycznego miasta istniej¹ unikatowe zespo³y urbanistyczne za³o¿eñ 

fabryczno-pa³acowych, osiedli przyfabrycznych, których istnienie dokumentuje kolejne etapy 

rozwoju kapitalizmu przemys³owego. Obiekty te, o du¿ych wartoœciach estetycznych                      

i historycznych zas³uguj¹ na szczególne wyeksponowanie.

O historii £odzi, jej kulturze i tradycjach decydowa³ i decyduje nie tylko przemys³.  Miasto to a¿ 

do drugiej wojny œwiatowej by³o przyk³adem miasta wielonarodowoœciowego i w zwi¹zku z tym 

stanowi³o miejsce przenikania siê ró¿nych religii i kultur. Obecnoœæ w £odzi czterech grup 

narodowoœciowych, wœród  których byli  Polacy, Niemcy, ̄ ydzi i Rosjanie, zaowocowa³a zarówno 

budownictwem sakralnym, jak i powstaniem wartoœciowych z punktu widzenia kulturowego i 

historycznego cmentarzy.

Charakterystyczne zespo³y i obiekty uzupe³nione s¹ licznymi terenami zieleni  towarzysz¹cej 

rezydencjom, parkami miejskimi o du¿ej wartoœci historycznej, skwerami, terenami sportowym     

i ogródkami dzia³kowymi i zieleni¹ cmentarn¹. Wszystkie te elementy wpisuj¹ siê w przebieg dolin 

rzecznych £ódki i Jasieni, daj¹c œwiadectwo pierwotnych przyczyn obecnego uk³adu urbani-

stycznego miasta, uformowanego decyzjami  najwiêkszych planów jego rozbudowy.

Wystarczy spojrzeæ na mapê £odzi, by stwierdziæ, ¿e dawna £ódŸ, a dzisiejsze œródmieœcie 

otoczone jest obwodnic¹ kolejow¹. O tym fakcie wie prawie ka¿dy ³odzianin. Istnieje jednak 

olbrzymia szansa, by wkrótce bardziej znana sta³a siê obwodnica zieleni  nieregularnego krêgu,       

z obiektami tradycji i kultury, wraz ze stref¹ ulicy Piotrkowskiej stwarzaj¹ca  o b s z a r   t o ¿ sa m o -

œ c i    m i a s t a.

Ka¿dy ³odzianin znajdzie w swoim doœwiadczeniu ¿yciowym wspomnienia wielu fragmentów 

miejskiej przestrzeni wyznaczonych miejscem czy kolejnymi miejscami zamieszkania, nauki, 

pracy oraz innych systematycznych czy sporadycznych okazji przemieszczania siê w mieœcie. 

Niew¹tpliwie dla wiêkszoœci mieszkañców takim wspólnym obszarem systematycznych pobytów 

jest centrum. Ulica Piotrkowska jako g³ówny element centrum odgrywa dominuj¹c¹ rolê na 

obszarze to¿samoœci miasta. Na obszarze tym znajduj¹ siê stadiony, gdzie ³odzianie równie¿ 

prze¿ywaj¹ emocje uczestnictwa w sportowych wydarzeniach. Tu skupiaj¹ siê ³ódzkie wy¿sze 

uczelnie  – ten nowy obraz naszego miasta. Tereny te mieszcz¹ tak¿e wiele ogródków dzia³kowych,  

szczególnie lubianych obszarów aktywnego i biernego wypoczynku. Tu wreszcie s¹ cmentarze, na 

których wpisana jest wa¿na dla ka¿dego historyczna pamiêæ o bliskich i znajomych oraz znanych 

ludziach.

Jednym z przyjêtych za³o¿eñ  P l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a   £ o d z i   jest uwypuklenie 

tego   o b s z a r u   £odzi oraz wskazanie dzia³añ, maj¹cych na celu wyeksponowanie istniej¹cych 

ju¿ obiektów i terenów zielonych oraz wzajemnego ich powi¹zania.

Celem generalnym jest rozszerzenie tego obszaru £odzi, który jako element jej historyczno-

kulturowej to¿samoœci spe³niaæ ma funkcjê integracji mieszkañców z tradycj¹ i dniem dzisiejszym 

miasta, podkreœlaj¹c jego przemys³owy rodowód i wielonarodow¹ przesz³oœæ kulturow¹. Obszar 

ten obejmowaæ bêdzie rejon ulicy Piotrkowskiej oraz obiekty i tereny le¿¹ce wokó³ œródmieœcia 

tworz¹c wspólnie, wspomniany ju¿, nieregularny kr¹g, którego œrednicê wyznaczaæ bêdzie w³aœnie 

ulica Piotrkowska.

Do truizmów nale¿y stwierdzenie, ¿e miasto podziwiane i kochane przez jego mieszkañców to 

miasto, o które siê dba i z dum¹ prezentuje przybyszom jego piêkno i historiê. W³aœnie stworzenie 

szans na wiêksz¹ identyfikacjê mieszkañców £odzi z ich miastem, poprzez atrakcyjne uwypu-

klenie jej tradycji, mo¿e spowodowaæ rozwój prospo³ecznych, promiejskich postaw wœród ³odzian.

Oczekiwane korzyœci z realizacji tego zamierzenia siêgaj¹ jednak o wiele dalej. Utworzenie tej 

przestrzeni przyczyniæ siê mo¿e do zmiany powszechnych opinii o rzekomej nieatrakcyjnoœci         

i niehistorycznoœci £odzi.

To tak¿e zwiêkszenie zainteresowania i sympatii dla naszego miasta ze strony przybyszów         

z zewn¹trz, to wielka szansa na promocjê £odzi, jako miasta dbaj¹cego o swoj¹ historiê i œwia-

domie podkreœlaj¹cego swoj¹ wyj¹tkowoœæ na tle innych miast powsta³ych w wyniku oddzia-

³ywania nieprzemys³owych czynników miastotwórczych. Powstanie projektowanego szlaku ³¹-

cz¹cego tereny zielone i zabytki mo¿e staæ siê fenomenem w skali europejskiej, zarówno ze 

wzglêdu na jego rozmiary, jak i charakter zwi¹zany ze specyficznymi warunkami le¿¹cymi             

u genezy jego poszczególnych elementów. Nie tylko zreszt¹ kulturowe walory tego projektu warte 

s¹ szczególnej uwagi. Utworzenie „zielonego krêgu” pozwoli bowiem na pe³niejsze wykorzystanie 

i skuteczniejsz¹ opiekê nad terenami zielonymi, które otaczaj¹c œródmieœcie spe³niaj¹ niezwykle 

wa¿ne funkcje ekologiczne (miêdzy innymi stanowi¹ barierê odcinaj¹c¹ œródmieœcie od otaczaj¹-

cych je arterii przelotowych) oraz rekreacyjne, a niektóre z nich same w sobie stanowi¹ war-

toœciowe zabytki i dzie³a sztuki ogrodowej.

W przeciwieñstwie do wielu innych miast o historycznym rodowodzie, £ódŸ nie dysponuje 

jednoznacznie czytelnym zespo³em zieleni otaczaj¹cym œródmieœcie. Zazwyczaj powstanie 

takiego pierœcienia wi¹za³o siê z adaptowaniem terenów dawnych fortyfikacji, b¹dŸ stanowi³o 

efekt  dziewiêtnastowiecznych, planowych regulacji £odzi, ze wzglêdu na specyfikê jej rozwoju, 

nie by³o dane przejœæ takiego etapu przeobra¿eñ.

Charakterystyka proponowanych rozwi¹zañ przedstawia siê nastêpuj¹co:

– oœ miasta  – ulica Piotrkowska – od Nowego Miasta do Placu Niepodleg³oœci;

– odcinek pó³nocny  – wzd³u¿ doliny rzeki £ódki;

– odcinek wschodni  – przebiegaj¹cy wzd³u¿ nowego uk³adu komunikacyjnego, zast¹piony 

do czasu jego powstania ci¹giem po³¹czeñ alejowych;

– odcinek po³udniowy – wzd³u¿ doliny rzeki Jasieñ, historycznych obszarów przemy-

s³owych, rejonu Katedry, terenów targowych i Parku Poniatowskiego;

– odcinek zachodni  – biegn¹cy przez teren Parku na Zdrowiu i obrze¿a osiedla M¹twi³³a-

Mireckiego, tworzy ci¹g zieleni wzd³u¿ alei W³ókniarzy.
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Zawarta w planie zagospodarowania przestrzennego miasta idea zielonego krêgu tradycji           

i kultury stanowi propozycjê nowej prezentacji walorów krajobrazowych, kulturowych               

i przyrodniczych miasta. Istnieje w niej podwójna relacja, bowiem:

– atrakcyjnoœæ poszczególnych obiektów czy zespo³ów wzroœnie dziêki temu, ¿e wejd¹          

w spójny system,

– z drugiej zaœ strony, atrakcyjnoœæ ca³oœci krêgu wzroœnie dziêki walorom pojedynczych 

elementów.
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Plan  zagospodarowania  przestrzennego  £odzi   nada³  szczególne  znaczenie  mo¿liwoœci 

identyfikacji miasta przez jej mieszkañców i zwiêkszy³ szansê na jego promocjê.  O b s z a r  t o ¿ - 

s a m o œ c i   m i a s t a   staje siê w konsekwencji obszarem dobra publicznego, bez wzglêdu na 

stan w³asnoœci i w³adania, z uwagi na swoj¹ funkcjê i rolê, jak¹ pe³niæ mo¿e w strukturze 

przestrzennej miasta .
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