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Wprowadzenie

Badania opinii, których wyniki zostały przestawione w niniejszym raporcie, stanowiły część
projektu „Stary Rynek restART” realizowanego w lipcu oraz sierpniu 2014 roku, przez
Fundację Urban Forms. Projekt polegał na zbudowaniu tymczasowej aranżacji
o charakterze artystyczno-użytkowym na płycie Starego Rynku w Łodzi oraz na organizacji
różnego typu wydarzeń, takich jak warsztaty, animacje dla dzieci, pokazy itp. Celem tych
działań było zwrócenie uwagi mieszkańców Łodzi na ten ważny, choć niezbyt aktywnie
użytkowany obszar miasta i tymczasowa jego reaktywacja.
Badania były ściśle powiązane z założonymi przez organizatorów restARTu zadaniami.
Celem, jaki postawiono przed zespołem badawczym, było zebranie pomysłów na nową
aranżację przestrzeni Starego Rynku w Łodzi wśród osób uczestniczących we
wspomnianych wyżej letnich imprezach. Był to projekt otwarty, co oznacza, że każdy chętny
mógł udzielić wywiadu i wypowiedzieć się na temat własnych oczekiwań i pomysłów na
zmiany tego ważnego dla Łodzi miejsca. W badaniach zastosowano technikę wywiadu
swobodnego wspomaganego przez materiały pomocnicze, które pełniły funkcję tzw.
bodźców narracyjnych. Respondenci mieli do dyspozycji zdjęcie satelitarne platformy
Starego Rynku, znaczki symbolizujące różne elementy zagospodarowania przestrzeni,
kredki, markery etc. Zadaniem uczestników badań było stworzenie takiej aranżacji Starego
Rynku, która by czyniła z niego miejsce przyjazne, zachęcające do spotkań i różnego typu
aktywności. Zgodnie z przyjętymi założeniami ankieterzy mieli tak prowadzić rozmowę lub
moderować dyskusję, aby badani jak najwyraźniej dookreślili, jakie funkcje powinien pełnić
Stary Rynek i jakie potrzeby zaspokajać oraz oznakowali swoją koncepcję tytułem.
W trakcie każdej z sesji badawczych stworzone do tej pory koncepcje były prezentowane
uczestnikom imprez, którzy mieli możliwość ich komentowania i zamieszczania własnych
pomysłów na samoprzylepnych karteczkach. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w projekcie
zastosowano jakościową strategię badawczą, co oznacza, że wyniki nie są reprezentatywne
pod względem statystycznym. W badaniach nie dążono zatem do uzyskania konkretnej
liczby wywiadów, a do osiągnięcia tzw. efektu nasycenia, czyli takie etapu w procesie
badawczym, na którym nie pojawiają się znaczące nowe dane.
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IL. 1. Migawki z badań. Fot. Piotr Kowalczyk

Stanowiska ankieterskie odwiedziło łącznie 114 osób, które opracowały (indywidualnie lub
w niewielkiej grupie) 75 map z koncepcjami nowej aranżacji. Ponad 100 przechodniów
komentowało pomysły innych na Stary Rynek i zamieszczało własne spostrzeżenia na
piśmie. Wśród respondentów liczebnie dominowali łodzianie zamieszkujący inne dzielnice
miasta (76 osób) nad mieszkańcami rejonu Starego Rynku (34 osoby). Najmniej badanych
aktualnie zamieszkiwało inne miejscowości niż Łódź (4 osoby).

Mieszkańcy innych dzielnic Łodzi

Mieszkańcy rejonu Starego Rynku

Mieszkańcy innych miejscowości

IL. 2. Autorzy wg miejsca zamieszkania. Źródło: opracowanie własne
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Tekst raportu podzielono na 3 rozdziały. Pierwszy z nich zawiera informacje o kwestiach, co
do których badani byli jednomyślni oraz o dylematach, które usiłowali podczas wywiadów
rozstrzygnąć. Kolejny z rozdziałów poświęcony jest szczegółowemu omówieniu
poszczególnych modeli. Ostatni wreszcie zawiera studia przypadków – czyli wyróżniających
się i oryginalnych koncepcji stworzonych przez respondentów – oraz opis krótkich
komentarzy uczestników restartu, które rzucały punktowe światło na poszczególne pomysły.
Raport zamyka zwięzłe podsumowanie.
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1. Ogólna charakterystyka wyników

W niniejszym rozdziale przedstawiono zarówno wspólne koncepcje, które udało się
odnaleźć ponad różnicami i podziałami na modele, jak również przeciwstawne opinie
dotyczące rozstrzygnięć istotnych kwestii. Badani nisko ocenili obecny stan Starego
Rynku i zgadzali się, co do tego, że w przyszłości powinny pojawić się w jego
przestrzeni takie elementy, jak wygodne miejsca do siedzenia, lepsze oświetlenie,
scena miejska czy wodna instalacja. Dość powszechnie porównywali również Stary
Rynek z innymi miejscami w Łodzi, Polsce i Europie. Rozbieżności w poglądach
pojawiły się m.in. w odniesieniu do sposobu wykorzystywania w przyszłym
zagospodarowaniu tego miejsca tradycji i nowoczesności oraz elementów stałych
i tymczasowych.

1. 1. Stary Rynek dziś
Przede wszystkim respondenci zgadzali się co do tego, że obecnie Stary Rynek jest
przestrzenią z różnych względów problematyczną. Wskazywano zarówno na brak walorów
estetycznych, jak i funkcjonalnych tego miejsca. Jeśli chodzi o pierwsze, wymieniano takie
kwestie, jak zniszczona nawierzchnia, zaniedbana zieleń, odrapane elewacje kamienic,
mało funkcjonalna, pamiętająca lepsze czasy mała architektura (np. gazony, które dopiero
w trakcie trwania projektu zostały obsadzone kwiatami, zniszczone murki wokół drzew).
Wskazywano również na negatywny, subiektywny odbiór tego miejsca, które określano jako
„suche”,

„szare”,

„bezbarwne”,

„czarne”,

„brudne”,

„smutne”,

„brzydkie”,

„puste”

„nieprzyjazne”, „zalatujące naftaliną” etc. Jeśli chodzi o problemy związane z funkcją,
podnoszono brak atrakcyjnych wydarzeń, które mogłyby przyciągać ludzi, jak również
wskazywano na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę, która umożliwiałaby użytkowanie
tej przestrzeni czy sugerowała sposób jej użytkowania. Starsi wspominali przeszłość, kiedy
wokół nieistniejącego dziś pomnika Juliana Marchlewskiego odbywały się tu spotkania,
uroczystości i festyny. Młodsi porównywali Stary Rynek z Manufakturą i ul. Piotrkowską,
które stanowią istotny miejski kontekst dla omawianej przestrzeni.
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1. 2. Stary Rynek na tle innych miejsc w Łodzi, Polsce, Europie
Przede wszystkim wskazywano na brak pomysłu na połączenie tych trzech miejsc –
Piotrkowskiej, Starego Rynku oraz Manufaktury – na zintegrowanie ich w logiczny ciąg
(obecnie, zdaniem badanych, Rynek jest odizolowany zarówno od Piotrkowskiej, jak
i Manufaktury, a dodatkowo szczelnie zasłonięty przez Park Staromiejski). Negatywnie
oceniano politykę władz, które – zdaniem respondentów – od niepamiętnych czasów
faworyzowały ul. Piotrkowską, później zaś również Manufakturę, nie inwestując w rozwój
Starego Miasta i Starego Rynku. Jak stwierdził jeden z rozmówców: „Park Staromiejski to
granica pomiędzy Łodzią A i Łodzią B”. Zwłaszcza mieszkańcy tego rejonu podejrzliwie
odnosili się do kierunku rozwoju miasta, uznając, że trudne położenie wielu rodzin ze
Starych Bałut traktowane jest przez władze jako stan naturalny oraz pretekst do
pozostawiania tej części Łodzi samej sobie. Wiele osób wyrażało sceptycyzm, co do
przyszłości Rynku i powoływało się na wcześniejsze pomysły oraz plany nowego
zagospodarowania tego kwartału, które spełzały na niczym. Jak żartobliwie podsumował
jeden z rozmówców: „może należy obejść z różdżką cały Rynek, żeby go odczarować. (…)
ludzie nie znoszą tego miejsca, może tu są zwłoki zakopane, bo zdechła atmosfera jest”.
W wypowiedziach uczestników badań pojawiły się również liczne porównania z innymi
miejscami w Polsce i – znacznie rzadziej – w Europie. W wywiadach i komentarzach
przywoływano przykłady starych rynków/starówek z różnych polskich miast, zarówno tych
największych, jak i o wiele mniejszych od Łodzi (m.in. Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Płock,
Poddębice itp.). Z jednej strony porównania miały na celu uwypuklenie tego, jak źle dzieje
się na łódzkim Starym Rynku, dużo brzydszym i bardziej zaniedbanym niż w nawet
niewielkich miejscowościach. Z drugiej natomiast strony były one przytaczane jako
przykłady interesujących rozwiązań, które można by twórczo wykorzystać w nowej aranżacji
łódzkiego Rynku. Wśród miejsc przywoływanych w rozmowach pojawiły się również dwie
charakterystyczne ulice: Ogarna w Gdańsku, gdzie Fundacja Urban Forms przeprowadziła
projekt

artystycznej

odnowy

elewacji

zabytkowych

kamienic

oraz

słynna

ulica

w szwajcarskim St Gallen pokryta w całości czerwoną pianką poliuretanową. Oba przypadki
zostaną omówione bardziej szczegółowo w ostatnim rozdziale raportu.
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IL. 4. Nawiązania do innych miejsc – ulica w St Gallen i Ogarna w Gdańsku. Źródło: Internet

Uczestnicy badań komentowali również projekty realizowane w centrum Łodzi. Jako
ikoniczny przykład rewitalizacji miejskiej przestrzeni podawano oczywiście Manufakturę.
Wiele z zastosowanych tu rozwiązań powinno się – zdaniem respondentów –
implementować również w nowej odsłonie Starego Rynku (szczegóły zostały opisane
w

kolejnych

rozdziałach).

Choć

oceniana

bardzo

pozytywnie

pod

względem

architektonicznym i funkcjonalnym, Manufaktura wywoływała również krytyczne uwagi, ze
względu na swój komercyjny charakter. Innymi słowy, wskazywano, że prawdziwy sukces
miasta polegający na odsłonięciu tego, co w architektonicznej tkance Łodzi najpiękniejsze
i najbardziej wartościowe, nie jest związany z przestrzenią publiczną, w pełni otwartą dla
wszystkich mieszkańców, niezależnie od stopnia ich zamożności i sytuacji społecznej. Ze
względów opisanych wyżej, ambiwalentne odczucia wywoływał wśród respondentów
projekt nowej Piotrkowskiej. Z jednej strony oceniano wysoko walory estetyczne, z drugiej
wskazywano, że to drugi potężny, pochłaniający ogromne środki remont w stosunkowo
krótkim czasie, podczas gdy inne, ważne obszary Łodzi (np. Stare Miasto) pozostają
zupełnie opuszczone i skrajnie zaniedbane. Bardzo pozytywnie natomiast odnoszono się
do projektu woonerfu na ul. 6 Sierpnia oraz rewitalizacji Centrum Off Piotrkowska.
W odczuciu badanych łodzian oba projekty mają bardziej otwarty, społeczny charakter.
Woonerf, choć wywołał wiele polemik, zdaniem rozmówców, którzy się do niego odnieśli,
stworzony został dzięki siłom oddolnym w ramach budżetu obywatelskiego i od razu
przekształcił niezbyt atrakcyjną ulicę w miejsce charakterystyczne i chętnie uczęszczane
przez łodzian oraz turystów. Podobnie projekt Off Piotrkowska uznawany był za bardzo
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udaną aranżację zaniedbanego miejsca, które stało się: 1. przestrzenią rozwoju lokalnych,
kreatywnych biznesów, 2. ulubionym (i innym niż centrum handlowe) miejscem spotkań, 3.
źródłem większego zainteresowania ulicą Piotrkowską, która zaczęła obumierać po
uruchomieniu Manufaktury1.
W wypowiedziach uczestników badań pojawiało się jeszcze jedno miejsce, tym razem
zdecydowanie negatywnie oceniane. Była to fontanna na Placu Dąbrowskiego,
przywoływana jako przykład nieudanego i odgórnie wdrożonego projektu, który przekształcił
ożywione dawniej miejsce w centrum miasta, w przestrzeń brzydką, zimną, pustą,
a w konsekwencji omijaną przez mieszkańców. Sam kształt fontanny był ilustracją rozziewu
pomiędzy intencjami autora/ów (kształt fali) a sposobem ich odczytywania przez odbiorców
(tzw. wagina) 2.

IL. 5. Przykłady udanych i nieudanych łódzkich aranżacji wskazywanych przez respondentów.
Źródło: Internet

1
Raz jeszcze należy podkreślić, że badania nie są reprezentatywne pod względem statystycznym.
Opinie, które zebrano w ich trakcie, należy odnosić do uczestników projektu, nie zaś do wszystkich
mieszkańców Łodzi. Dopiero przeprowadzenie reprezentatywnego badania ilościowego mogłyby stać się
podstawą orzekania o rozkładzie pozytywnych i negatywnych opinii na temat omawianych projektów wśród
łodzian.
2
Często zresztą zdarzało się, że respondenci i komentatorzy, opisując fontannę, jaka ich zdaniem
powinna ozdobić Stary Rynek, odwoływali się do rozwiązania z Placu Dąbrowskiego („tylko żeby nie była taka
jak przed Teatrem Wielkim”).
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1. 3. Niezbędne zmiany
Pomimo różnic w wizjach Starego Rynku, które dotyczyły zarówno funkcji, jaką
w przyszłości miałby pełnić, układu przestrzennego, jak i szczegółowe rozwiązania
dotyczące m.in. nawierzchni, małej architektury, zieleni itp., pojawiły się też – niezależnie
od modelu – wspólne pomysły, które można potraktować jako najbardziej pożądane
elementy nowego zagospodarowania Rynku. Uczestnicy badań wskazywali zgodnie na
następujące udoskonalenia w zakresie infrastruktury:


Miejsca do siedzenia

To warunek konieczny, żeby ludzie chcieli przebywać w tym miejscu. Od dłuższego czasu
jedynym miejscem nadającym się do siedzenia są niezbyt wygodne murki okalające plac,
wedle słów jednego z badanych „siedzą tu wyłącznie pijacy i piją piwo”. Pomysły związane
z formą siedzisk były różne – od tradycyjnych, stylizowanych ławek, poprzez nowoczesne
w formie meble miejskie, po sofy, leżaki i hamaki. Ciekawie przedstawiają się wyniki
obserwacji

zachowań

użytkowników

tymczasowej

aranżacji

artystyczno-użytkowej

zaproponowanej przez Fundację Urban Forms. W miarę rozwoju projektu „Stary Rynek
restART”, dzięki działaniom promocyjnym i stopniowemu wykształcaniu nowych nawyków,
aranżacja jest już użytkowana nie tylko w trakcie rozmaitych letnich wydarzeń (np. sobotnich
warsztatów, środowych animacji dla dzieci, piątkowego letniego kinematografu), ale również
w zwykłe, pogodne dni, a zwłaszcza popołudnia i wczesne wieczory, kiedy słabnie letni upał
i nie świeci już rażące słońce. Na Rynku spotkać wówczas można zarówno rodziny
z dziećmi, jak i grupki znajomych odpoczywające na instalacji. Świadczy to o słuszności
intuicji wyrażanych przez uczestników badań co do istotnej roli mebli miejskich w przestrzeni
Starego Rynku.

IL. 6. Sposoby wykorzystywania
tymczasowej instalacji artystycznoużytkowej na Starym Rynku.
Źródło: Internet
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Więcej światła

Znakomita większość respondentów wyraziła potrzebę doświetlenia Starego Rynku.
Obecne latarnie, nieatrakcyjne w formie, uznawane były za niedostateczne źródło światła.
Propozycji pojawiło się wiele. Jedni np. woleliby staroświeckie w formie wielopunktowe
latarnie równomiernie oświetlające platformę, inni kolorowe światła najazdowe tworzące
zróżnicowany nastrój w poszczególnych sekcjach placu. Niezależnie od formy latarń,
badani byli zgodni, że zmiana oświetlenia wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i znacząco przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Rynku wieczorem.


Przemyślana aranżacja zieleni

Choć w większości wywiadów podkreślano pozytywny wpływ zieleni na odbiór przestrzeni
miejskiej, obecna kondycja drzew i trawników na Starym Rynku była przedmiotem krytyki
wielu respondentów oraz komentatorów. Zieleń okalającą plac badani postrzegali jako
smutną, bardzo zaniedbaną, niedostosowaną do miejskiego charakteru Rynku, nie
spełniającą jakiejkolwiek funkcji w jego przestrzeni (drzewa nie dają cienia, bo umieszczone
są na podwyższeniu bez stopni, zasłaniają widok dwóch pierzei, trawniki są w bardzo złym
stanie). W wielu wywiadach postulowano całkowitą zmianę tej aranżacji, tak by współgrała
z nową funkcją rynku i spełniała potrzeby jego użytkowników (przede wszystkim dawała
cień, w związku z nadmierną ekspozycją placu na światło słoneczne).


Wymiana nawierzchni i odnowienie elewacji

Popękana, nierówna i zniszczona nawierzchnia oraz zaniedbany wygląd wszystkich trzech
pierzei Rynku znalazły się na liście koniecznych zmian. Podobnie jak w przypadku
poprzednich elementów badani nieco inaczej wyobrażali sobie przyszły wygląd nawierzchni
i elewacji. Jedni woleliby w tym miejscu widzieć tradycyjne „kocie łby”, inni wygodną do
chodzenia, gładką nawierzchnię np. ozdobioną graffiti, jeszcze inni chcieliby zróżnicowania
nawierzchni, w zależności od pełnionej funkcji poszczególnych części placu. Większa
zgodność pojawiła się w odniesieniu do elewacji, które powinny być czyste, ożywione
poprzez kolor i bardziej zindywidualizowane (np. poprzez namalowanie oryginalnych
wzorów).


Woda, światło, dźwięk

Tak badani wyobrażali sobie rolę fontanny, która w wielu wywiadach pojawiła się jako ważny
element zagospodarowania. Choć niektórzy z respondentów woleliby tradycyjną w formie,
ozdobną fontannę, inni natomiast punktowe wodotryski wypływające bezpośrednio
z nawierzchni, dość powszechnie podkreślano, że powinna przynosić różnorodne doznania
12

zmysłowe zapewnione dzięki odpowiedniemu, najlepiej kolorowemu podświetleniu (m.in.
pokazy świateł), zmienności strumienia, przyjemnemu szmerowi wody itp.


Miejska scena

Wywiady przeprowadzane były na Starym Rynku, być może dlatego dość powszechnie
postulowano w nich ustawienie miejskiej sceny. Wielu bowiem odczytywało właśnie tak
funkcję postumentu dawnego pomnika J. Marchlewskiego. Najczęściej zresztą właśnie
w tym miejscu lokowano w tworzonej koncepcji miejską scenę.
1. 4. Istotne elementy obecnej aranżacji Starego Rynku
Na zakończenie prezentacji podobieństw warto dodać, że w różnych koncepcjach oraz
modelach funkcjonalnych zagospodarowania Starego Rynku odnoszono się w taki, bądź
inny sposób do 7 charakterystycznych elementów obecnej aranżacji architektonicznej. Były
to: podcienie zwane przez niektórych „łódzkimi sukiennicami”, elewacje tworzące 3 pierzeje
Rynku, południowa i zachodnia krawędź Rynku, aranżacja zieleni, nawierzchnia placu,
miejsce po pomniku J. Marchlewskiego. W kolejnych rozdziałach zamieszczono
szczegółowe informacje dotyczące pomysłów na kierunek zmian tych elementów.

IL. 7. Istotne elementy obecnej architektury, do których ustosunkowywali się badani. Źródło:
opracowanie własne
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1.5. Tradycja czy nowoczesność?
Choć wariantowości przedstawionych przez respondentów pomysłów poświęcone będą
kolejne rozdziały, warto w tym miejscu wskazać na najwyraźniej skontrastowane koncepcje,
dotyczące rozwiązań tych samych zagadnień. Wyraźne różnice wystąpiły w kwestiach
dotyczących wyglądu i estetyki Rynku. Duża grupa badanych stała na stanowisku, że
z uwagi na historyczny charakter miejsca – rozpatrywanego zarówno w kategoriach
szczegółowych, czyli jako „Stary Rynek w Łodzi”, jak i ogólnych, czyli jako typ przestrzeni
miejskiej – należy poszukiwać nawiązań do przeszłości i tradycji, zarówno na poziomie
formy, jak i treści. Jedni rozpatrywali owe nawiązania w kategoriach odpowiednich stylizacji,
będących kopią dawnej architektury, inni mówili o upamiętnianiu historii i jej znaczących
postaci, jeszcze inni proponowali swoistą, nawet na poły żartobliwą grę z przeszłością, nie
zaś jej wierne naśladownictwo.
Znacznie węższa grupa respondentów wychodziła natomiast z założenia, że przede
wszystkim należy zadbać o walory użytkowe Rynku, o swoistą ergonomię tej przestrzeni
publicznej, jak również rozwijać bardziej nowoczesną (małą) architekturę, która byłaby
znakiem współczesnych czasów. W zebranych materiałach pojawiły się, zatem zarówno
liczne nawiązania do przeszłości, jak i znacznie mniej rozpowszechnione postulaty
dotyczące nowoczesności. Uporządkowano je w poniższej tabeli.
Tradycja

 Upamiętnienie zasłużonych dla
Upamiętnienie żydowskiej obecności i historii
miejsca (dawna dzielnica żydowska, getto).

 Upamiętnienie tradycji „Starych Bałut”.
 Nawiązania do mitu Łodzi 4 kultur.
 Nawiązania do rzeki Łódki i osady Łódka.
 Nawiązania do historycznego układu
przestrzennego (np. Stary Rynek z lat 20.).

 Nawiązania do pierwotnych funkcji rynku
(targ).

 Nawiązania do historycznej architektury
 Twórcze wykorzystanie tradycji
międzywojennych letnich ogródków.

 Saturatory – nawiązania do peerelowskiej
ulicy

Nowoczesność

 Przestrzeń dla sztuki nowoczesnej:
teatr alternatywny, murale,
nowoczesne instalacje i rzeźby,
poziome graffiti itp.

 Nowoczesne rozwiązania materiałowe
(stal, pianka poliuretanowa).

 Nowoczesne rozwiązania
technologiczne (np. punktowe,
podświetlane fontanny wypływające z
nawierzchni, pokazy typu światło
i dźwięk itp.).
 Nowoczesna forma małej architektury.

 Nowoczesna infrastruktura sportowa
(skateboard, trampoliny, park linowy
itp.).
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1.6. Stałość czy tymczasowość?
W wywiadach pojawiły się też odmienne poglądy dotyczące tego, czy nowa aranżacja
Rynku powinna mieć charakter stały czy tymczasowy. Jedni wyobrażali sobie Rynek
przyszłości jako miejsce trwale zaaranżowane, bez większych możliwości zmian. Inni
widzieli go raczej jako miejsce nieustannie zmieniające się i dostosowujące do pór roku,
wydarzeń, cyklicznie zmieniających się potrzeb użytkowników. Pierwsze rozwiązania mają
charakter bardziej typowy (m.in. trwale zainstalowana mała architektura, wymieniona raz na
zawsze nawierzchnia, punkty usługowe umieszczone w budynkach na stałe itp.)
W

poniższej

tabeli

przedstawiono

zaproponowane

przez

badanych

najbardziej

charakterystyczne elementy tymczasowe:

Elementy tymczasowe/modularne

 Siedziska rozkładane na Rynku wtedy, kiedy są potrzebne (np. leżaki, hamaki,
krzesła, ruchome ławki itp.).

 Sezonowo zmienne miejsca do uprawiania sportu (np. lodowisko, trampolina,
boisko do piłki plażowej, nawet mini basen).
 Rozwijane i zwijane stanowiska handlowe (targ działający w wyznaczone dni
tygodnia itp.).
 Ruchoma scena.

 Ruchoma infrastruktura dla dzieci i dorosłych (karuzela, letnie kino itp.).
 Czasowe wystawy (np. prac studentów ASP, ściana pod zmieniające się graffiti,
zmienna ekspozycja galerii na świeżym powietrzu).
 Ruchome punkty gastronomiczne (foodtrucki, saturator itp.).
 Sezonowe punkty gastronomiczne (letni ogródki, stoiska z jedzeniem itp.).
 Zieleń w donicach, którą można w razie potrzeby przearanżować.

1. 7. Aktywnie czy biernie?
Innym dylematem, do którego pośrednio ustosunkowali się respondenci, była kwestia
aktywności i bierności w sposobach korzystania z nowego Starego Rynku. Oczywiście
zastosowana w śródtytule alternatywna ma charakter umowny, bowiem aktywne i bierne
formy spędzania czasu i użytkowania tej przestrzeni mogą się ze sobą łączyć. Dzięki
analizie wypowiedzi badanych, można zaobserwować dwa podstawowe wymiary zachowań
aktywnych i biernych. Z jednej strony chodziło o preferowane przez poszczególne osoby
formy wypoczynku – jedni kładli nacisk na możliwość ruchu, uprawiania różnych rodzajów
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sportu w środku miasta, inni na potrzebę spokojnego, biernego relaksu w miłym otoczeniu
(na ławkach wśród zieleni, w letnich ogródkach itp.). Każdy z tych wariantów wiązał się
z projektowaniem odmiennej infrastruktury. Z drugiej strony – co już mniej oczywiste –
aktywność i bierność dotyczyła również procesu tworzenia poszczególnych jakości
w przestrzeni Rynku. Jedni zatem domagali się gotowych, skończonych, dostarczonych
mieszkańcom Łodzi rozwiązań, które ci ostatni mogliby na różne sposoby użytkować. Inni
natomiast wyrażali potrzebę aktywnego współtworzenia i współdziałania, np. poprzez
możliwość występowania na publicznej, otwartej scenie, tworzenie własnego graffiti na
specjalnie przygotowanej ścianie, wspólne uprawianie ogrodu miejskiego itp.
1.8. Jaki Rynek i dla kogo?
Respondenci proszeni byli również o nadawanie takich tytułów swoim koncepcjom, które
najlepiej odzwierciedlałby intencje autorów oraz funkcje i charakter przedstawionej
aranżacji. Na zakończenie niniejszego rozdziału warto przyjrzeć się tym nazwom, które
sugerują, jaki i dla kogo miałby być Rynek w przyszłości.
Jaki Rynek?
Alternatywny
Bałucki stary
Integralny
Kolorowy
Kulturalny
Kwietny
Łódzki
Majowy
Nowy
Pełny
Prawdziwy
Rodzinny
Sportowy
W starym stylu
Wesoły
Z Łódką

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży
Dla każdego
Dla kultury
Dla małego i dużego
Dla przechodniów
Dla rodziny

Charakterystyczne
nazwy
Design dla dzieci
Fontanny 4 kultur
Kolorowa Palestynka
Koncerty
Kultura na Starych Bałutach
Kwietnik miejski
Oświecenie na Starym Rynku
Plac „Sportowy dzień”
Plac rozrywki
Plac szczęścia
Raj rolek
Rynek za darmo
Sztuka i relaks
Śniadanie na trawie
Trawnik miejski
Więcej zieleni i więcej ludzi
Życie w mieście trwa
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2. Typologia pomysłów na zagospodarowanie Starego Rynku

Zebrane pomysły na zagospodarowanie Starego Rynku zostały uporządkowane
w ramach typologii składającej się z 5 modeli. Są to: Plac integralny (31 wywiadów),
Rynek sztuki (12 wywiadów), Skwer śródmiejski (10 wywiadów), Miejska imprezownia
(10 wywiadów) oraz Raj dla dzieci (9 wywiadów). Kryterium ich wyodrębnienia była
funkcja, jaką – wedle autorów koncepcji – miałby pełnić Stary Rynek w przyszłości.
3 pomysły nie zostały przypisane do żadnego z modeli i omówiono je w odrębnym
podrozdziale „Studia przypadku”. Analizę prowadzono od ogółu do szczegółu.
W konsekwencji na dalszych jej etapach brano pod uwagę różnice w opiniach
pojawiające się w obrębie każdego z modeli.

Inne

Raj dla dzieci

Miejska
imprezownia

Skwer śródmiejski

Rynek sztuki

Plac integralny

IL. 8. Modele w liczbach. Źródło: opracowanie własne
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Modele zostały omówione w kolejnych podrozdziałach, według powtarzalnego schematu:
aktywności, które badani chcieliby podejmować na nowym Starym Rynku, inspiracji
i punktów odniesienia dla poszczególnych koncepcji, najbardziej charakterystycznych
elementów, jakie pojawiały się w wywiadach oraz proponowanych kierunków zmian
istniejącej architektury.

2. 1. Plac integralny

Tytuł zaproponowany przez jednego z badanych – „Dla każdego... coś :)” – dobrze
oddaje kluczowe założenie co do funkcji Starego Rynku. Miałby on w tej odsłonie
zapewniać różnorodne formy relaksu i rozrywki dla użytkowników w różnym wieku
i o rozmaitych zainteresowaniach. Główną wartością takiego założenia jest integracja
ludzi o odmiennych zainteresowaniach i możliwość zaspokajania potrzeb szerokiej
grupy docelowej. To najbardziej popularna koncepcja, którą zaproponowano aż w 31
wywiadach. Wśród respondentów znalazło się 12 mieszkańców rejonu Starego
Rynku, 40 mieszkańców innych dzielnic Łodzi oraz 1 osoba, która obecnie mieszka
poza województwem łódzkim.


Aktywności na Placu integralnym

Zróżnicowanie aktywności, jakie użytkownicy mogliby podejmować na Placu integralnym,
powinno być duże. Atrakcje dla siebie mieliby okazję tu znaleźć zwolennicy aktywnego
i biernego odpoczynku, dzieci oraz ich rodzice, jak również osoby starsze. Dla tych
pierwszych autorzy pomysłów przewidzieli miejsca do uprawiania sportu, takie jak bieżnia,
miejsce do skoku w dal, mini boisko wyłożone pianką poliuretanową, park linowy pomiędzy
drzewami, zimą zaś lodowisko. Dla osób preferujących bierny odpoczynek zaplanowano
liczne,

również

ocienione

miejsca

do

siedzenia,

scenę

oraz

częściowo

niezagospodarowane miejsce, które mogłoby pomieścić większą liczbę osób. Niezbędny
z punktu widzenia rodzin z dziećmi byłby plac zabaw w otoczeniu letnich ogródków,
w których odpoczywać mogliby rodzice, nie tracąc z oczu swojego potomstwa.
Niektórzy proponowali również takie rozwiązania, które pomagałyby integrować ludzi
poprzez wspólne aktywności, czyli uprawianie ogródka miejskiego lub korzystanie
z publicznego grilla. Na tak zaaranżowanym placu powinny również znaleźć się punkty
gastronomiczne, w których można by za niewielkie pieniądze zaspokoić głód i pragnienie.
Do oryginalnych pomysłów należy punkt sprzedaży napojów jogurtowych i mlecznych. Na
Placu integralnym można by również dokonywać zakupów. Respondenci lokowali w jego
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przestrzeni ozdobne stragany, w których można byłoby kupić łódzkie pamiątki, ale też
ekologiczne, lokalne produkty, a nawet organizować latem różnorodne warsztaty. Plac
powinien tętnić życiem i wywoływać pozytywne doznania estetyczne. Szczególnie często
podnoszono w tych koncepcjach potrzebę starannego odnowienia elewacji kamienic,
doświetlenia go oraz wzbogacenia aranżacji zieleni, poprzez zamieszczenie kolorowych,
zadbanych klombów i optymistycznie wyglądających grup krzewów.


Najważniejsze inspiracje

IL. 9. Plac integralny – Rynek Manufaktury jako istotny kontekst prezentowanych pomysłów. Źródło:
opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów i zdjęć z Internetu
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Najwyraźniejszą i często wyrażaną wprost przez autorów koncepcji Placu integralnego
inspiracją był rynek Manufaktury. Widać to wyraźnie w próbach połączenia różnych
elementów i rozmaitych funkcji (uprawianie sportu, odpoczynek przy piwie lub kawie,
zabawy dzieci, zakupy), ale i w dążeniu do zintegrowania Rynku z Manufakturą, m.in.
poprzez

zamieszczenie

odpowiednich

kierunkowskazów,

odnowienie

i

lepsze

zagospodarowanie traktów łączących trzy kluczowe miejsca: Rynek, Manufakturę oraz
Piotrkowską.

IL. 10 Zegar-kierunkowskaz
Zgodnie z jedną z koncepcji zegar-kierunkowskaz miałby się
znaleźć w południowo-zachodnim rogu rynku i wskazywać
jednocześnie czas oraz kierunek marszu na Piotrkowską
i Manufakturę. Forma zegara została przyjęta roboczo na
użytek raportu. Autorka pomysłu nie określiła jej wyraźnie.
Źródło: opracowanie własne



Najbardziej charakterystyczne elementy zagospodarowania Placu
integralnego

IL.11. Zestawienie najbardziej charakterystycznych elementów zagospodarowania Placu
Integralnego. Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyczne kierunki zmian obecnej architektury

IL. 12. Plac integralny. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania źródło: opracowanie
własne

21

2. 2. Rynek sztuki
W tej odsłonie Stary Rynek pełniłby rolę galerii na świeżym powietrzu oraz otwartej,
publicznej instytucji kulturalnej. Autorami koncepcji Rynku sztuki było 11
mieszkańców innych dzielnic Łodzi, zaledwie 1 mieszkaniec rejonu Starego Rynku
oraz 1 osoba aktualnie mieszkająca poza województwem łódzkim. Podstawową
wartością tego założenia byłby otwarty dostęp do różnych form sztuki, uruchomienie
oryginalnej, miejskiej przestrzeni kulturalnej, która mogłaby zarówno służyć
mieszkańcom Łodzi, jak i przyciągać turystów.



Aktywności na Rynku sztuki

Rynek sztuki to miejsce, gdzie użytkownicy mogą łączyć bierny lub aktywny odpoczynek
z odbiorem oraz tworzeniem różnych form sztuki. Autorzy pomysłów, które złożyły się na
ten model, przewidzieli utworzenie odrębnych sekcji, gdzie artyści mogliby wystawiać
i tworzyć dla przechodniów obrazy, wyróżniający się studenci ASP organizować
tymczasowe ekspozycje rzeźb/instalacji, grupy teatralne na scenie Rynku sztuki
prezentować

przedstawienia, artyści hiphopowi dawać koncerty, zaś muraliści/artyści

streetartowi tworzyć niekonwencjonalne dzieła na specjalnie przeznaczonych do tego
ścianach oraz nawierzchni. Tak zorganizowana przestrzeń stwarzałby nie tylko możliwość
stałej kreacji nowych jakości, ale i – dzięki możliwości łatwej rearanżacji – sprzyjałaby
organizowaniu różnych spontanicznych oraz cyklicznych wydarzeń o charakterze
kulturalnym. Na płycie Rynku powinny się znaleźć również dostosowane pod względem
architektury stragany, na których mogliby sprzedawać swoje wyroby artyści, rzemieślnicy,
lokalni producenci jedzenia ekologicznego itp.
Na Rynku sztuki użytkownicy mogliby również oddawać się pozaartystycznym
aktywnościom. W zależności od upodobań mieliby możliwość korzystania z miejsc do
uprawiania sportu, takich jak skate park (rampa), stół do ping-ponga czy park linowy, albo
odpoczynku w licznych ogródkach letnich, restauracjach, kawiarniach i pubach okalających
Rynek. Odpoczywać powinno też być można na licznych miejscach do siedzenia (ławkach,
siedziskach na murkach, leżakach), wśród ciekawych, kolorowych aranżacji świetlnych
i zadbanej zieleni (również w donicach). Choć w tej kwestii nie było jednomyślności,
niektórzy postulowali uruchomienie tu wolnej strefy alkoholowej. W jednym z wywiadów
pojawił się dodatkowo interesujący pomysł otwarcia muzeum Bałut w jednej z kamienic.
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Tak zaplanowana funkcja wymaga starannie przemyślanej strony formalnej. Wśród
najoryginalniejszych wizji znalazł się pomysł zamknięcia Rynku sztuki od strony południowej
poprzez podwójny ciąg arkad, pomiędzy którymi ulokowana byłaby zieleń oraz ławki.
Respondenci kładli duży nacisk na staranne odnowienie elewacji kamienic, które powinny
posiadać zindywidualizowany charakter. Niektórzy np. proponowali nie tylko wymianę tynku
i pomalowanie elewacji, ale i ozdobienie ich oryginalnymi muralami, które koniecznie
powinny odpowiadać charakterowi zabudowy i tradycji tego miejsca.



Najważniejsze inspiracje

IL. 13. Starówki innych polskich miast jako punkt odnisienienia dla koncepcji Rynku Sztuki. Źródło:
opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów i zdjęć z Internetu
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Autorzy pomysłów na Rynek sztuki najchętniej odwoływali się do tradycji związanych
z funkcjonowaniem starówek w innych polskich miastach, przede wszystkim w Krakowie,
gdzie na Kleparzu artyści prezentują i sprzedają swoje dzieła, a na płycie Starego Rynku
odbywa się wiele wydarzeń artystycznych, takich jak Festiwal Teatrów Ulicznych.
Dodatkowo niektórzy powoływali się na tradycje miejsca proponując np. ustawienie na
Rynku fontanny w kształcie łódki, nawiązującej do pierwotnej osady o tej samej nazwie, inni
natomiast wprowadzenie elementów upamiętniających bogate, miejskie tradycje starych
Bałut.



Najbardziej charakterystyczne elementy zagospodarowania Rynku Sztuki

IL. 14. Zestawienie najbardziej charakterystycznych elementów zagospodarowania Rynku Sztuki.
Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyczne kierunki zmian istniejącej architektury

IL. 15. Rynek sztuki. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania. Źródło: opracowanie
własne
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2. 3. Skwer śródmiejski
Autorzy koncepcji, które złożyły się na ten model, zaprojektowali Skwer jako miejsce
odpoczynku wśród starannie dobranej, zadbanej, geometrycznie zakomponowanej
zieleni i wody. Taki pomysł na Rynek miało 5 mieszkańców Starego Rynku,
3 mieszkańców innych dzielnic Łodzi i 2 osoby aktualnie mieszkające poza
województwem łódzkim. Podstawową wartością takiego założenia jest funkcjonalne
i formalne połączenie Rynku z Parkiem Staromiejskim oraz stworzenie klimatycznego
miejsca sprzyjającego spotkaniom i odpoczynkowi.


Aktywności na Skwerze śródmiejskim

Skwer śródmiejski to miejsce zachęcające do odpoczynku w przyjemnym otoczeniu,
nieśpiesznych spacerów, spotkań ze znajomymi. Koniecznym elementem takiego założenia
są wygodne i ocienione miejsca do siedzenia. Zaprezentowano odmienne podejście do
istniejącej zieleni. Jedni z respondentów proponowali całkowite jej wycięcie i zbudowanie
nowej aranżacji, inni wskazywali na możliwość wykorzystania starych drzew w nowym
założeniu.
Charakterystyczny w tej grupie pomysłów był geometryczny układ nasadzeń (trawniki,
klomby, niskie krzewy), wyznaczony przez krzyżujące się alejki. Przebudowa płyty Rynku
wiązać się powinna oczywiście z wymianą nawierzchni, która musi być dostosowana do
nowego charakteru miejsca (jak zaznaczyła jedna z respondentek, nie może to być kostka
Bauma, tylko bruk stylizowany na stary). Zazwyczaj proponowano zbudowanie źródła lub
kilku źródeł wody, co zapewniłoby korzystny mikroklimat i przyjemne doznania zmysłowe.
Jedni chętnie widzieliby na skwerze, (np. w jego centralnym punkcie) efektowną fontannę,
inni zbudowaliby całą kompozycję wodotrysków, które stanowiłby podstawowy element
założenia (pomysł ten opisujemy bliżej w rozdziale Studia przypadku), jeszcze inni chcieliby
odtworzyć kanał rzeki Łódki. Autorzy pomysłów na Skwer śródmiejski proponowali również
ustawienie w tak zaaranżowanej przestrzeni Rynku rzeźb, które pełniłyby funkcję ozdobną
albo były pomnikami upamiętniające znaczące postaci. Jeden z respondentów np.
zaproponował ustawienie wzdłuż północnej pierzei galerii osób, które odegrały ważną rolę
w historii miasta – od Władysława Jagiełły, poprzez słynnych twórców kultury, po działaczy
społecznych i politycznych. Niektórzy zaplanowali również postawienie zegara miejskiego
u zbiegu ul. Podrzecznej i Zgierskiej.
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Uwzględniano również potrzebę pozostawienia wolnego miejsca wokół sceny na sezonowe
wydarzenia kulturalne oraz postulowano zintegrowanie przestrzeni Skweru z parkiem, np.
poprzez zamknięcie lub ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Podrzecznej od ul.
Zgierskiej do ul. Zuli Pacanowskiej. Ten ostatni zabieg miałby na celu przekształcenie wady
w walor – obecnie Park całkowicie zasłania i dominuje nad Rynkiem, w nowej aranżacji obie
przestrzenie współtworzyłyby spójne założenie. Jeśli chodzi o usługi, autorzy omawianych
pomysłów lokowali je zgodnie w granicach podcieni. Były to przede wszystkim kawiarnie,
wystawiające sezonowe letnie ogródki, stoiska z ekologicznymi, lokalnymi produktami oraz
centrum eksperymentalne. W tej grupie respondentów z większą rezerwą podchodzono do
sprzedaży

i

konsumpcji

alkoholu

na

Rynku.

Niechętnie

do

takiego

pomysłu

ustosunkowywali się zwłaszcza mieszkańcy najbliższej okolicy ("wszystkie puby usunąć,
zamiast tego Centrum eksperymentalne", "ogródki mają być kawiarniane, nie piwne, już
dość amatorów piwa tutaj mamy")



Najważniejsze inspiracje

IL. 16.
Skwer śródmiejski
jako kontynuacja
Parku
Staromiejskiego
nawiązująca do
historycznego układu
Starego Rynku.
Źródło: opracowanie
własne na podstawie
zebranych
materiałów i zdjęć
z Internetu
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Najbardziej czytelną inspiracją, był historyczny układ omawianej przestrzeni, czyli Rynek
z lat '20 ubiegłego stulecia. Badani wskazywali na jego dawną funkcję i charakterystyczną
formę, która mogłaby stać się wzorcem dla nowej aranżacji: „Najważniejszy jest powrót do
dawnego układu, tak jak w encyklopedii łódzkiej", „Dawniej w centrum był klomb podzielony
na 3 części przy alejkach były drzewa, ławki, jeszcze przed powstaniem getta". Pożądany
kierunek zmian wyznaczałby również wspomniany wyżej Park Staromiejski, z którym Skwer
powinien tworzyć spójną całość.



Najbardziej charakterystyczne elementy wykorzystane w aranżacji Skweru
śródmiejskiego

IL. 17. Zestawienie najbardziej charakterystycznych elementów zagospodarowania Skweru
śródmiejskiego. Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyczne kierunki zmian istniejącej architektury

IL. 18. Skwer śródmiejski. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania.
Źródło: opracowanie własne
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2. 4. Miejska imprezownia
Ten wariant zagospodarowania przestrzeni bazuje na założeniu, że Rynek powinien
być miejscem różnorodnych imprez miejskich, które przyciągałby szeroką
publiczność. Odpowiednia infrastruktura i dużo pustej przestrzeni to najważniejsze
zabiegi, które pozwoliłyby na organizację profesjonalnych koncertów czy pokazów
mody, ale też umożliwiałyby prezentację własnej twórczości uzdolnionym amatorom
(otwarta scena). Wśród autorów pomysłów na Miejską imprezownię znalazło się: 13
mieszkańców innych dzielnic Łodzi i 2 mieszkańców rejonu Starego Rynku.
Podstawową wartością takiego założenia jest stworzenie nowego, atrakcyjnego dla
łodzian i turystów miejsca rozrywki w centrum miasta, w bezpośredniej bliskości
Manufaktury i Piotrkowskiej.



Aktywności w Miejskiej imprezowni

Omawiana

koncepcja

zasadza

się

na

maksymalnej

prostocie

formalnej,

przy

równoczesnym nacisku na jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych. Otwarta
przestrzeń wyposażona powinna być przede wszystkim w niezbędne media i, ewentualnie,
w siedziska. Pozostałe elementy mogłyby mieć charakter tymczasowy i modułowy, czyli być
ustawiane w dowolnym miejscu oraz układzie zgodnie z potrzebami i sezonem.
Użytkownicy Miejskiej imprezowni, w przerwach między wydarzeniami, mogliby zatem
korzystać z basenu (latem) i z lodowiska (zimą). Cyklicznie działałby tu również targ
produktów lokalnych, pod warunkiem mobilności straganów. Scena także mogłaby być
ruchoma, aby można było łatwiej dostosowywać aranżację do charakteru konkretnej
imprezy.
Oryginalnym pomysłem w ramach tej koncepcji zagospodarowania jest utworzenie otwartej
sceny, na której istniałaby możliwość podłączenia własnego sprzętu i dawania amatorskich
występów. Tymczasowy charakter mogłyby też mieć punkty gastronomiczne, takie jak
foodtrucki czy inne stoiska z jedzeniem, które pojawiałyby się na Rynku w czasie trwania
imprez oraz wydarzeń. Do ważnych aspektów wskazywanych przez tę grupę badanych
należą miejsca parkingowe, których powinno przybyć. Niektórzy postulowali również
parkingi dla rowerów lub stację rowerów miejskich. Podobnie jak w przypadku pozostałych
modeli, autorzy koncepcji Miejskiej imprezowni chętnie widzieliby tu jakąś formę instalacji
wodnej (m.in. padł pomysł odtworzenia kanału rzeki Łódki), rzeźbę i/lub graffiti namalowane
na wyremontowanej nawierzchni oraz kolorowe, efektowne oświetlenie. Jak wyżej
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wspomniano, nie sama aranżacja, ale to, co na terenie Miejskiej imprezowni będzie się
działo, ma decydujące znaczenie dla popularności tego miejsca wśród łodzian. Badani
dostrzegali zasadność zapraszania znanych wykonawców i poszukiwania sposobów
finansowania dużych koncertów i innych wydarzeń.



Najważniejsze inspiracje

IL. 19. Miejska imprezownia jako przestrzeń konkurująca o widza z Manufakturą i Piotrkowską.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów i zdjęć z Internetu
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W przypadku Miejskiej imprezowni znów pojawiły się nawiązania do Manufaktury
i Piotrkowskiej, tym razem jako miejsc organizacji imprez plenerowych. Inwestycja
w wydarzenia byłaby, zdaniem badanych, formą zdrowej konkurencji z Manufakturą,
a jednocześnie ustanawiałaby łączność pomiędzy tymi dwoma ważnymi miejscami
w centrum Łodzi: "Plac powinno się zostawić, może więcej czegoś wokół, żeby przyciągało
ludzi z ulicy. Bliskość Manu przeszkadza w promocji, dlatego konieczne jest zgrupowanie
większej ilości wydarzeń (...) Kino letnie jest na plus, miejsce już teraz jest fajne, tylko trzeba
by zainwestować w wydarzenia".



Najbardziej

charakterystyczne

elementy

zagospodarowania

Miejskiej

imprezowni

IL. 20. Zestawienie najbardziej charakterystycznych elementów zagospodarowania Miejskiej
imprezowni. Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyczne kierunki zmian istniejącej architektury

IL. 21. Miejska imprezownia. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania.
Źródło: opracowanie własne
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2. 5. Raj dla dzieci
Przestrzeń bezpiecznego i kreatywnego odpoczynku dla dzieci, miejski figloraj na
świeżym powietrzu – tak wyobrażali sobie nowy Stary Rynek autorzy koncepcji, jakie
złożyły się na ten model. Taką wizję przestrzeni Rynku przedstawiały przede
wszystkim rodziny z dziećmi i najmłodsi respondenci. Wśród nich znalazło się: 13
mieszkańców innych dzielnic Łodzi i 2 mieszkańców rejonu Starego Rynku.
Podstawową wartością takiego zagospodarowania jest możliwość organizowania
darmowego odpoczynku dla dzieci ze Starych Bałut i Śródmieścia.

Aktywności w Raju dla dzieci
Jak sugeruje nazwa, Stary Rynek w tej odsłonie miałby przede wszystkim zaspokajać
potrzeby dzieci i rodzin z dziećmi. Na płycie powinien zostać umieszczony duży,
nowoczesny plac zabaw oraz miejsca, w których najmłodsi mieszkańcy miasta mogliby
uprawiać ulubione formy sportu (np. tor do jazdy na rolkach, park linowy). Nawierzchnię
należy zmienić, w taki sposób, aby dzieci mogły bawić się bezpiecznie. Niektórzy za
optymalną uznali nawierzchnię z pianki, która chroni przed otarciami kolan i łokci.
Dla rodziców przewidziano liczne siedziska – tu badani wykazali się inwencją, proponując
bardzo różne rozwiązania: ławki, miejskie sofy, hamaki. W Raju dla dzieci niezbędne byłyby
również punkty gastronomiczne oraz letnie ogródki, gdzie odpoczywać mogliby
opiekunowie. Niektórzy stanowczo sprzeciwiali się sprzedaży alkoholu na Rynku, inni
wskazywali na długą tradycję funkcjonującego w podcieniach pubu, godząc się z jego
istnieniem w przyszłości. Istotny dla respondentów był sposób zaaranżowania zieleni, która
koniecznie powinna zapewniać niezbędną ilość cienia, również w najbardziej słoneczne dni.
W innym przypadku Raj dla dzieci będzie można użytkować wyłącznie w godzinach
popoludniowych i wieczorem. Powinna się tu również znaleźć fontanna oraz hydrant, który
mógłby dawać ochłodę bawiącym się dzieciom. Na Rynku latem powinny być organizowane
bezpłatne atrakcje – warsztaty, przedstawienia czy animacje adresowane, jak w tym roku,
do najmłodszych.
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Najważniejsze inspiracje

IL. 22. Raj dla dzieci jako miejsce bezpłatnych rozrywek dla dzieci. Źródło: opracowanie własne na
podstawie zebranych materiałów i zdjęć z Internetu
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Po raz kolejny badani nawiązywali w wywiadach do Manufaktury. Tym razem wskazywano
na podstawową słabą stronę atrakcji dla dzieci oferowanych przez to centrum handlowe,
czyli koszty. Mimo że część rozrywek jest bezpłatna, za pozostałe trzeba płacić,
a dodatkowo liczne sklepy i stoiska kuszą dzieci, które próbują nakłonić opiekunów do
wydawania pieniędzy. W tym kontekście Raj dla dzieci byłby publiczną odpowiedzią na
ważną potrzebę rodzin z dziećmi – bezpłatną rozrywkę, dostępną niezależnie od stopnia
zamożności rodziny.



Najbardziej charakterystyczne elementy zagospodarowania Raju dla dzieci

IL. 23. Zestawienie najbardziej charakterystycznych elementów zagospodarowania Raju dla dzieci.
Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyczne kierunki zmian istniejącej architektury

IL. 24. Raj dla dzieci. Propozycje zmian istniejącego zagospodarowania. Źródło: opracowanie
własne
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3. Studia przypadku

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyróżniające się, oryginalne pomysły
na zagospodarowanie Starego Rynku. Jeden z nich włączony został – z uwagi na
klarownie określoną funkcję – do modelu Skwer śródmiejski. Trzy zaklasyfikowano
do kategorii Inne. Ostatni natomiast został przedstawiony podczas rozmowy przed
wystawą map z wizjami zmian. Na zakończenie rozdziału podsumowano również
komentarze, jakie poczyniły osoby odwiedzające Rynek podczas restART'u.

3. 1. Fontanny 4 Kultur (aut. Perkunis)

IL. 25. Projekt: Fontanny 4 Kultur. Aut. Perkunis Źródło: materiały z badań

Fontanny 4 kultur to rodzaj skweru/placu, który służyłby jako miejsce spotkań i biernego
wypoczynku w przyjemnym, miejskim otoczeniu. Autor poprzez nazwę oraz koncepcję
formalnego zróżnicowania fontann nawiązał do minionej tradycji koegzystencji Polaków,
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Żydów, Niemców i Rosjan na terenie miasta oraz do wykreowanego we współczesności
i żyjącego własnym życiem mitu miasta 4 kultur. Podstawą tego założenia, które jest bardzo
proste i oszczędne w charakterze, jest odpowiednie wypoziomowanie płyty Rynku. Przede
wszystkim, zdaniem Perkunisa, koniecznie należy zlikwidować murki okalające plac oraz
płynnie zróżnicować poziomy i połączyć je falistymi/półkolistymi, "miękkimi" w formie
schodami, które pełniłyby również funkcję siedzisk. Co istotne, autor zaproponował
całkowite zlikwidowanie istniejącej zieleni, która nie oddaje miejskiego charakteru placu
oraz jest zbyt przytłaczająca. W jej miejsce należy stworzyć nowe, dostosowane do projektu
F4K aranżacje.

3. 2. Trawnik miejski (aut. Aneta)

IL. 26. Projekt: Trawnik miejski. Aut. Aneta Źródło: materiały z badań

Trawnik miejski to zielona wyspa w samym środku miasta. Autorka, uwzględniając bliskość
Parku Staromiejskiego, zaproponowała przekształcenie Rynku w pokrytą trawnikami
przestrzeń, podzieloną przez nieregularnie poprowadzone, łukowate ścieżki i stojące przy
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nich szeregi latarń. Wzdłuż niektórych z alejek ustawione zostały ławki i altanki chroniące
od słońca. W innych miejscach-wyspach autorka przewidziała miejsca do uprawiania
sportu. W tej zielonej aranżacji ważną rolę pełnią również kwiaty oraz krzewy ozdobne
ustawione

w

nieregularnych

skrzynkach.

W

kamienicach

okalających

Rynek

zaprojektowane zostały kawiarnie i restauracje. Całość powinna zostać dodatkowo
oświetlona, dzięki czemu będzie atrakcyjna i bezpieczna również wieczorami. W związku z
ekologicznym, "zielonym" charakterem miejsca, ruch samochodowy na ul. Zgierskiej byłby
ograniczony, priorytet otrzymaliby piesi, rowerzyści i ruch tramwajowy.
3. 3. Kreatywny Rynek (aut. Rafał)

IL. 27. Projekt: Kreatywny Rynek. Aut. Rafał Źródło: materiały z badań

Kreatywny Rynek to miejsce, którego podstawową funkcją byłby handel. Na samym środku
placu autor zaprojektował mobilne boksy, które mogłyby być wykorzystywane na różne
sposoby: jako stoiska handlowe oraz miejsce warsztatów, debat czy promocji rozmaitych
kreatywnych inicjatyw (np. Festiwal jedzenia, promocja młodych projektantów itp.). Mobilny
charakter boksów umożliwiałby organizację różnorodnych imprez plenerowych (koncertów
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etc.) w przestrzeni Rynku. Respondent sugerował potrzebę organizacji dni tematycznych,
podczas których na stoiskach dominowałby określony typ produktów (np. eko-środy –
sprzedaż produktów ekologicznych i lokalnych).
W związku ze spadkiem terenu Rafał zaproponował stworzenie wypiętrzenia od ul.
Zgierskiej, które mogłoby stanowić barierę wizualną, chroniąc jednocześnie przed ruchem i
miejskim zgiełkiem. Od strony rynku takie wzniesienie mogłoby służyć np. jako amfiteatralne
siedziska skierowane w stronę Rynku. Autor tego projektu zaproponował likwidację parkingu
od strony ul. Podrzecznej oraz wycięcie istniejącej obecnie zieleni. Tę ostatnią decyzję
motywował bliskością parku i złym stanem nasadzeń. Oczywiście zieleń powinna zostać
zastąpiona zaprojektowanymi od nowa, zielonymi aranżacjami.

3. 4. Jak Piotrkowska (aut. nieznany3)

IL. 29. Projekt: Jak Piotrkowska (aut. nieznany). Źródło: materiały z badań

3

Niektórzy odmawiali podpisywania swoich prac.
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Ten projekt znacząco różni się od pozostałych, bowiem nie opiera się na pomyśle, jak
powinno być, a raczej na krytyce istniejącego stanu rzeczy. Stary Rynek został uznany za
jedno z najbrzydszych miejsc w Łodzi, w związku z tym należałoby je zburzyć i zbudować
od nowa. Punktem odniesienia dla tego pomysłu jest remont ul. Piotrkowskiej. Kluczowym
działaniem powinna być zatem wymiana nawierzchni oraz zlikwidowanie istniejących
murków. W przyszłości powinno to być estetyczne miejsce, na którym odbywałyby się
rozmaite wydarzenia plenerowe.
3. 5. Rynek w piance

IL. 30. Migawki z St Gallen w Szwajcarii. Źródło: Internet

Pomysł pokrycia jednolitą kolorystycznie pianką powierzchni Rynku został zgłoszony
w ramach rozmów, jakie odbywały się przed tablicą z opracowanymi wcześniej mapamikolażami. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, został on zainspirowany projektem
zrealizowanym w szwajcarskim mieście St Gallen. Z uwagi na oryginalność tej inicjatywy,
warto omówić ją nieco bliżej. Autorami szwajcarskiego projektu jest zespół Pipilotti Rist
(artystka) i Carlos Martinez Architekten. Ulica w finansowej dzielnicy tego miasta została
pokryta jednolitą, czerwoną, miękką nawierzchnią, z której uformowano również elementy
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małej architektury, takie jak wodotryski, ławki, miejskie sofy, a nawet rzeźbę auta
z mandatem za wycieraczką, które, jak głosi miejska legenda, zaparkowano w tym miejscu
pomimo zakazu i informacji o planie położenia tej nietypowej nawierzchni. Meble miejskie
mają zróżnicowaną formę odzwierciedlającą funkcję poszczególnych zakątków (np. Cafe,
Relaxation Lounge, Business Lounge itp.) Istotną częścią projektu jest oświetlenie, które
oddaje charakter miejsc (np. duże, świecące bańki, które unoszą się swobodnie nad ulicą).
Projekt był efektem partnerstwa publiczno-prywatnego i został w znacznej mierze
sfinansowany przez Raiffeisen Bank4.
3. 6. (Ubrane) rzeźby
Kwestia rzeźb na Starym Rynku była przedmiotem licznych komentarzy obserwatorów sesji
badawczych. Przede wszystkim liczni starsi mieszkańcy Łodzi wspominali pomnik Juliana
Marchlewskiego, który na początku lat 90. został usunięty z postumentu. Niektórzy
wskazywali – pomimo zrozumienia dla intencji tego działania – że była to rzeźba o dużych
walorach artystycznych, która stanowiła część historii naszego miasta. Niektórzy pisali w
komentarzach "Marchlewski wróć!", inni proponowali przemianowanie tego pomnika
i uczynienie z niego alegorii, która z postacią działacza komunistycznego nie miałaby nic
wspólnego.

IL. 31.
Leo Caillard – rzeźby z Luwru w
hipsterskich stylizacjach. Źródło:
Internet

4
Informacje pochodzą ze strony:
www.raiffeisen.ch/web/stadtlounge&sandbox=0&usg=ALkJrhgNAryhQiVFbB-a0r1nn-8dXwzzWg
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Podobnie jak autorzy pomysłów na restart, przechodnie również często podnosili potrzebę
zaistnienia tego typu sztuki (rzeźb/instalacji) w przestrzeni Rynku. Jedna z komentatorek
wpadła na oryginalny pomysł zainspirowany prawdopodobnie działaniami francuskiego
fotografa, który wirtualnie "ubrał" rzeźby wystawiane w Luwrze. Na Starym Rynku miałoby
stanąć przedstawienie figuralne, które – w ramach cyklicznych akcji przekształcających się
z czasem w miejski rytuał – byłoby ubierane w nowe stroje (np. Wraz ze zmianą pór roku
w stroje zimowe, wiosenne, letnie i jesienne). Ubrania te mogłyby być projektowane przez
młodych łódzkich dizajnerów, stając się w ten sposób ich wizytówką i sposobem na
wypromowanie twórczości.
Inny komentator zaproponował ustawienie na płycie Rynku instalacji, która miałaby
użytkowy charakter. Miałaby formę piramidy o schodkowej konstrukcji, na którą można by
się wspinać oraz wykorzystywać ją jako miejsce do siedzenia.
3. 7. Pozostałe komentarze
Pozostałe komentarze nie były na tyle oryginalne, aby rozpatrywać je w osobnych
podrozdziałach. Odpowiadały one bowiem wizjom przedstawionym w wywiadach. Dlatego
uporządkowano je poniżej w formie listy, w której pominięto powtórzenia (niektóre
z postulatów, np. ławki, fontanna, więcej cienia powtarzały się w identycznej formie). Nazwy
wytłuszczonych kategorii pochodzą od autorów opracowania.
W skali miasta:


Przedłużenie Manufaktury



Powiązać Rynek z Manufakturą



Połączenie z Piotrkowską!

Mała architektura:


Latarnie niskie, na wysokości żywopłotu



Piękna, duża, podświetlana fontanna



Kolorowe oświetlenie mogłoby współgrać z muralami



Zegar słoneczny



Sezonowo leżaki



Ławki po bokach

Infrastruktura sportowa:
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Trampolina



Plac sportowy



Basen

Wypożyczalnia sprzętu sportowego typu badminton
Rozrywka dla dzieci:


Karuzela



Plac zabaw, coś dla dzieci



Huśtawki



Mobilny plac zabaw



Scena dla dzieci (do zabawy – teatr dziecięcy)



Piłki, skakanki, guma



Lody



Boisko (+ piaskownica)



Zjeżdżalnia

Coś z rozrywką dla młodzieży
Usługi:


ekostragan



Kawiarnia 24 h (weekendy) + jedzenie



Ogródki z imprezami



Saturator

Dodatkowe udogodnienia


Monitoring



Przestrzeń do organizowania atrakcji



Wyłożenie całego placu wraz z meblami miejskimi jednolitą kolorystycznie
nawierzchnią poliuretanową



Strefa dla palących



Miejsce na imprezy (cykliczne, na całym placu)
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Źródełko z wodą do picia

Rośliny:


Więcej klombów!



Dużo zieleni



Donice z roślinami

Sztuka:


Rzeźba ze zmieniającymi się ubraniami



Wystawa fotograficzna (jak kiedyś wzdłuż parku staromiejskiego)



Strefa dla artystów



wystawy młodych artystów (czasowe)



Występy teatrów ulicznych



Marchlewski wróc!



Piramida do wspinania się i siedzenia
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Podsumowanie
Badania przyniosły odpowiedź na postawione na wstępie pytanie o to, jakie są oczekiwania
mieszkańców Starego Miasta oraz innych rejonów Łodzi co do przyszłości miejskiego
Rynku. Rzecz jasna, wizje tworzone były w interakcjach badany-badacz, podczas trwania
wywiadu, a tym samym nie były przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Nie
o szczegóły jednak chodziło, a o pozyskanie informacji dotyczących najistotniejszych
potrzeb, jakie powinny – zdaniem badanych – być zaspokajane poprzez odpowiednią
aranżację przestrzeni Rynku. Zaobserwowano różnicę pomiędzy preferencjami i
oczekiwaniami respondentów zamieszkujących rejon Starego Rynku oraz innych dzielnic
miasta lub innych miejscowości. Pierwsi opracowali 23 pomysły ostatni łącznie 52 mapykolaże.
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4
Mieszkańcy innych dzielnic
Łodzi

Mieszkańcy rejonu Starego
Rynku

Mieszkańcy innych
miejscowości

IL. 32. Liczba koncepcji wg miejsca zamieszkania autorów. Źródło: opracowanie własne

Najczęściej proponowane przez obie grupy respondentów koncepcje reprezentują model
"Plac integralny". Taki pomysł na Stary Rynek stanowił 39% koncepcji mieszkańców Starego
Rynku oraz 42% koncepcji mieszkańców innych dzielnic/miejscowości. Dalej jednak
pojawiają się rozbieżności. Podczas, gdy badani mieszkańcy Rynku chętnie planowali takie
formy zagospodarowania, jak Raj dla dzieci (26% koncepcji) albo Skwer śródmiejski (21%),
mieszkańcy

innych

dzielnic/miejscowości

projektowali

Rynek

sztuki

(21%)

oraz

Imprezownię (15%)5. Oznacza to, że badani z pierwszej kategorii preferowali spokojny,
Dodatkowo 1 mieszkaniec rejonu Rynku i 2 mieszkańców innych dzielnic opracowali pomysły zaliczone do kategorii
„Inne”.
5
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rodzinny relaks w zadbanym, estetycznie zaaranżowanym otoczeniu. Przybysze natomiast
stosunkowo chętniej wybierali różne formy głośnych i bardziej angażujących rozrywek.
Liczebny rozkład koncepcji w obu grupach obrazują ilustracje 33 i 34.
22

11
8
5

Plac integralny

Rynek sztuki

Imprezownia

Skwer śródmiejski

3

Raj dla dzieci

IL. 33. Liczba pomysłów opracowanych przez mieszkańców innych dzielnic/miejscowości,
włączonych do poszczególnych modeli. Źródło: opracowanie własne

9
6
5
2
1

Plac integralny

Raj dla dzieci

Skwer śródmiejski

Imprezownia

Rynek sztuki

IL. 34. Liczba pomysłów opracowanych przez mieszkańców innych dzielnic/miejscowości,
włączonych do poszczególnych modeli. Źródło: opracowanie własne

Respondenci umieszczali Stary Rynek w śródmiejskim trójkącie – pomiędzy ul. Piotrkowską
i Manufakturą – zgodnie podkreślając, że powinien dorównywać tym miejscom pod
względem funkcjonalności i estetyki. Badania pokazały, jak istotnym miejscem dla łodzian
uczestniczących w projekcie jest Manufaktura. Można stwierdził, że była ona
najistotniejszym punktem referencyjnym, do którego odnoszono się – i w wywiadach,
i w komentarzach – jako do pozytywnego przykładu rewitalizacji, ale też jako do
zawłaszczania przestrzeni publicznej przez prywatnych właścicieli, wobec którego to
procesu nie wytwarza się publicznych alternatyw.
Analiza zebranych materiałów pozwoliła też na zaobserwowanie dążenia do współdzielenia
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miasta poprzez tworzenie przestrzeni wspólnej pracy (uprawa ogrodu, wspólne gotowanie)
czy oddolnie wytwarzanej, a nie tylko biernie „konsumowanej” rozrywki (tworzenie obrazów,
otwarta scena). To pokazuje na ważny kierunek zmian wśród łodzian. W wywiadach wielu
respondentów pośrednio komunikowało lokalny patriotyzm, poprzez akcentowanie potrzeby
rozwijania i promowania tego, co w mieście najbardziej wartościowe. Zwłaszcza duży nacisk
kładziono na opiekę nad młodymi, uzdolnionymi ludźmi – studentami ASP, artystamiamatorami, projektantami – którzy powinni mieć możliwość promocji swojej twórczości, ale
i współkształtowania poprzez sztukę również omawianej przestrzeni Starego Rynku.
W zebranych materiałach zaobserwować również można wpływ projektów składanych
w ramach budżetu partycypacyjnego na sposób myślenia i wyobraźnię respondentów.
W wielu wywiadach zgłoszono pomysł handlu produktami ekologicznymi i lokalnymi, co
nawiązuje do projektu eko-targu, który zaproponowany został w ubiegłej i aktualnej edycji
budżetu.
Oczywiście

przytaczane

dane

mają

charakter

jakościowy.

W

celu

uzyskania

reprezentatywnych wyników, dzięki którym można by orzekać o tych zmianach czy
tendencjach w sposób rzetelny w odniesieniu do wszystkich mieszkańców Łodzi, należy
przeprowadzić badania ilościowe. Z pewnością uzyskane w trakcie trwania projektu „Twój
pomysł na restart” szczegółowe informacje mogą posłużyć do bardziej efektywnego
i adekwatnego zaprojektowania tego typu działań badawczych.
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