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Zadaniem warsztatowym dla inter-
dyscyplinarnych zespołów było przy-
gotowanie koncepcji programowo-   
-przestrzennej dwóch wybranych 
obszarów pokolejowych, które mają 
zostać poddane rewitalizacji. W ra-
mach przygotowywanej pracy nale-
żało wykonać: inwentaryzację urba-
nistyczną, analizę SWOT, analizę in-
teresariuszy, sformułować wnioski 
i przygotować projekt, makietę oraz 
prezentację multimedialną.

Zadanie postawione uczestnikom 
warsztatów wymagało odpowiedzi 
na pytanie, jak zagospodarować nie-
użytkowane tereny pokolejowe i przy-
ległe do nich tereny dawnych maga-
zynów. Należało przy tym wziąć 
pod uwagę zarówno uwarunkowania 
przestrzenne, jak i aspekty społeczne 
i ekonomiczne, związane z jednej 
strony z realnymi potrzebami aktu-
alnych i przyszłych użytkowników, 
a z drugiej strony – uwzględniające 
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możliwość realizacji projektów 
z punktu wiedzenia prawnego 
i finansowego.

Istotnym wyzwaniem dla grup 
projektowych było powiązanie 
ze sobą sąsiadujących z rożnych 
stron obszarów łódzkiej zabudowy 
XIX-wiecznej, ze współczesnymi 
centrami handlowymi i terenami 
zieleni (parku lub cmentarza), 
z uwzględnieniem istniejących 
i planowanych powiązań komuni-
kacyjnych. Zatem studenci musieli 
rozwiązać problem, jak przekształ-
cać miasto w XXI wieku, mając 
na względzie jego dotychczasową, 
zapisaną w przestrzeni, historię.

Pomocą w analizie stanu obecne-
go tych terenów, jak i uwarunkowań  
zewnętrznych rozwoju była analiza 
SWOT, którą każda z grup warszta-
towych wykonała jako element pra-
cy. Dwa zdegradowane i zróżnico-
wane pod względem struktury funk-
cjonalno-przestrzennej obszary pod-
dane badaniom terenowym chara-
kteryzowały się dużym potencjałem 
wewnętrznym. Oba, zlokalizowane 
w strefie zurbanizowanej i wyposa-
żonej w infrastrukturę techniczną, 
cechowały się dużą możliwością 
przekształceń, co przekładało się 
na zróżnicowanie prac wykonanych 
przez poszczególne zespoły. Wśród 
uwarunkowań zewnętrznych w ana-
lizie SWOT wskazano dogodne po-
wiązania komunikacyjne oraz atrak-
cyjność terenów otaczających. Na-
tomiast zlokalizowane w niedalekiej 
odległości wielkopowierzchniowe 

centra handlowe w większości po-
traktowane zostały jako zagrożenia 
dla rozwoju handlu w proponowa-
nych rozwiązaniach. Wszystkie zes-
poły wskazały duże możliwości po-
zyskania zewnętrznych środków fi-
nansowych (m.in. z funduszy UE) 
na realizację przygotowanych pro-
jektów rewitalizacyjnych.

Obserwując prace zespołów, mo-
żna było łatwo zaobserwować dwie 
tendencje: realistyczną i idealisty-
czną.

Zespoły, które podeszły bardzo 
rzetelnie do analizy nie tylko przes-
trzennej, ale i finansowej (wyzna-
czającej realne możliwości realizacji 
przedsięwzięcia „tu i teraz”) oraz 
dokonały analizy interesariuszy 
(wskazującej na potencjalne konfli-
kty w przestrzeni oraz poszukującej 
odpowiedzi, czy projektowana prze-
strzeń zostanie w mieście zaakce-
ptowana), prezentowały zwykle OP-
CJE EKSTENSYWNEGO ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU. W ich pracach poja-
wiały się rozległe przestrzenie publi-
czne, uporządkowane i ukształtowa-
ne zielenią i formami terenowymi 
z pojedynczymi inwestycjami kuba-
turowymi oraz wygodnymi węzłami 
komunikacji kołowej. Takie nisko-
budżetowe podejście daje duże szan-
se na szybką realizację inwestycji, 
jednocześnie ekstensywne, niemal 
tymczasowe zainwestowanie ziele-
nią, pozostawia możliwość przyszłej 
zabudowy, gdyby tendencje demo-
graficzne i gospodarcze uległy zmia-
nie.
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Natomiast zespoły, które posta-
wiły na szybkie UZUPEŁNIENIE ZABU-
DOWY O CHARAKTERZE MIEJSKIM, 
w większym stopniu osiągnęły ko-
rzystne efekty przemieszania funk-
cji, zwiększenia efektywności infra-
struktury miejskiej i komunikacji 
publicznej, tworząc przy tym czytel-
ne, zwarte i atrakcyjne przestrzenie 
publiczne o ludzkiej skali.

Przedstawione przez uczestników  
warsztatów projekty wpisują się 
w szerszą dyskusję o zagospodaro-
waniu terenów poprzemysłowych 
w mieście XXI wieku. Na przykład 
przedstawiciele szkoły Landscape 
Urbanism mówią o konieczności 
AKCEPTACJI ZJAWISKA ROZLEWANIA 

MIASTA, jako potrzeby społecznej 
oraz związanej z nią zależności 
od samochodu jako głównego środ-
ka transportu w mieście. Proponują 
zastępowanie pionowych i kubatu-
rowych form architektonicznych od-
powiednio ukształtowanym krajo-
brazem zielonym. Jako pomysł 
na tereny poprzemysłowe proponują 
rozłożony w czasie proces ich reha-
bilitacji poprzez renaturyzację. Na-
stępny etap to tworzenie nowych 
otwartych przestrzeni publicznych – 
tak, aby to, co miejsko-architekto-
niczne płynnie przenikało się z tym, 
co krajobrazowo-naturalne.

Inne podejście prezentuje nurt 
Nowego Urbanizmu, propagujący 
ideę MIASTA GĘSTEGO, ZWARTEGO, 
O PRZEMIESZANEJ FUNKCJI, w którym 
można poruszać się głównie pieszo 
i komunikacją publiczną. Zwolenni-

cy tego nurtu proponują zagospo-
darowanie terenów poprzemysło-
wych poprzez wprowadzanie no-
wych funkcji mieszkalnych i usługo-
wych z czytelną i wzmocnioną grani-
cą pomiędzy strefą zurbanizowaną 
a naturalną.

Cel zadania postanowiony przez 
organizatorów warsztatów – WYWO-
ŁANIE UCZUCIA WIELKOMIEJSKOŚCI, 
WPISANIE W KONTEKST ŁÓDZKI ORAZ 

PROMOCJA RÓWNOWAŻENIA ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU poprzez 
zwiększanie efektywności użytkowa-
nia infrastruktury miasta i usług ko-
munalnych – wyznaczył kryteria 
oceny części urbanistycznej. Wyższą 
ocenę jurorów za tę część uzyskała 
druga grupa prac, prezentujących 
podejście bardziej idealistyczne. 
Jury preferowało chęć prowadzenia 
aktywnej polityki przestrzennej. 
Prace akceptujące obecne negaty-
wne trendy zostały także zauważone 
za analizy społeczno-gospodarcze, 
ponieważ finansowy realizm jest wa-
żny w planowaniu. Obawy jury bu-
dził jednak brak dobrych praktyk 
w Polsce w urządzaniu wysokiej 
jakości przestrzeni zagospodaro-
wanych tymczasowo, niezależnie, 
czy jest to tymczasowość na kilka 
miesięcy, czy na następne kilkadzie-
siąt lat. ❚
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