75 MAP Z
POMYSŁAMI

114 AUTORÓW

PONAD 100
KOMENTUJĄCYCH

5 MODELI

O projekcie
Badania były realizowane
w ramach projektu
Fundacji Urban Forms
„Stary Rynek restART”.
Prace terenowe
prowadzono w lipcu 2014
na Starym Rynku w Łodzi.
W ich trakcie:
• stanowiska ankieterskie
odwiedziło 114
Respondentów,
• opracowali oni łącznie 75
map-kolaży z pomysłami na
nowe zagospodarowanie
Rynku,
• ponad 100 osób zostawiło
swoje komentarze i uwagi,
• pomysły na restart Rynku
uporządkowano w ramach 5
modeli zagospodarowania.

Teraz jest to
przestrzeń
nieprzyjazna,
sucha...

Obecna kostka jest
chyba sprzed
wojny. Wygląda
tragicznie. Trawniki
są zniszczone.

Park
Staromiejski to
granica
między Łodzią
A i Łodzią B...

Obecnie jest
brzydko i
bezbarwnie, choć
odkryta przestrzeń
jest fajna...

Jak był pomnik,
podobało mi się,
były uroczystości,
petardy, a teraz
byle jak tu jest.

Obecnie jest to
miejsce odsunięte
od centrum i
osłonięte przez
park.

Jaki jest
Stary Rynek?
Uczestnicy projektu surowo
ocenili obecny stan Rynku.
Wskazywali zarówno na brak
walorów estetycznych, jak i
funkcjonalnych tego miejsca.
Podnosili takie kwestie, jak
zniszczona nawierzchnia,
zaniedbana zieleń, odrapane
elewacje kamienic, mało
funkcjonalna, pamiętająca
lepsze czasy mała architektura
Określali go jako miejsce
„suche”, „szare”, „bezbarwne”,
„czarne”, „brudne”, „smutne”,
„brzydkie”, „puste”
„nieprzyjazne”, „zalatujące
naftaliną”.

Ważne punkty

ELEWACJE KAMIENIC

ARKADY

ZIELEŃ

MIEJSCE
PO
POMNIKU

ZACHODNIA
KRAWĘDŹ
RYNKU

NAWIERZCHNIA

POŁUDNIOWA KRAWĘDŹ RYNKU

W różnych koncepcjach
oraz modelach
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.

Porównania
W wypowiedziach pojawiły się
również liczne porównania z
innymi miejscami w Polsce i –
znacznie rzadziej – w Europie. W
wywiadach i komentarzach
przywoływano przykłady
rynków/starówek z różnych
polskich miast, zarówno tych
największych, jak i o wiele
mniejszych od Łodzi. 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.

Z własnego
podwórka
Uczestnicy badań komentowali również
projekty realizowane w Łodzi. Jako ikoniczny
przykład rewitalizacji miejskiej przestrzeni
podawano oczywiście Manufakturę. Choć
oceniana bardzo pozytywnie pod względem
architektonicznym i funkcjonalnym,
wywoływała również krytyczne uwagi, ze
względu na komercyjny charakter.
Niejednoznaczne odczucia wywoływał
projekt nowej Piotrkowskiej. Wysoko
oceniano walory estetyczne, wskazywano
jednak że to drugi potężny remont, podczas
gdy inne obszary Łodzi pozostają
zaniedbane. Pozytywnie 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.
Miejscem ocenianym zdecydowanie źle był
Plac Dąbrowskiego. Fontanna to przykład
nieudanego i odgórnie wdrożonego
projektu, który przekształcił miejsce w
centrum miasta, w przestrzeń brzydką,
zimną i pustą.

Rynek w piance?
St Gallen:
„piankowa”
ulica

Projekt
Leo
Cillarda

A może rzeźby, które można
przebierać? Albo otwarta dla
wszystkich scena, jak w
Londynie? Uczestnicy badań
zgłosili nietypowe, oryginalne
pomysły na przekształcenie
Starego Rynku w Łodzi.
Wzorowali się na rozwiązaniach,
które sprawdziły się gdzieindziej.
Inspiracją były m.in.: słynna ulica
w szwajcarskim St Gallen pokryta
czerwoną nawierzchnią podobną
do tartanu, wirtualny projekt L.
Caillard, który „ubrał” nagie
rzeźby z Luwru, czy też londyński
Hyde Park.

W czym się
zgadzamy?

Miejsca do siedzenia

Więcej światła

Nowa nawierzchnia

Zadbana zieleń

Miejska scena

Woda, światło, dźwięk

Pomimo wielu różnic w opiniach,
Uczestnicy badań byli
jednomyślni w kilku kwestiach.
1. Na Rynku muszą pojawić się
miejsca do siedzenia ,
2. Jego przestrzeń należy
doświetlić,
3. Nawierzchnia jest do
wymiany,
4. Zieleń powinno się
uporządkować lub wymienić,
5. Miło byłoby wypoczywać
przy szmerze fontanny,
najlepiej pięknie
podświetlonej,
6. Przydałaby się miejska
scena.

Nowoczesność
czy tradycja?
Wielu z Autorów stało na
stanowisku, że należy poszukiwać
nawiązań do przeszłości i tradycji,
zarówno na poziomie formy, jak i
treści.

Znacznie węższa grupa wychodziła
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.

Stałość czy
tymczasowość?
Odmienne poglądy dotyczyły też
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.

Nowy Stary Rynek – modele
zagospodarowania w liczbach

Inne

Raj dla dzieci
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9

Miejska
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Skwer
śródmiejski
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Rynek sztuki
Plac integralny

12

31

Autorzy pomysłów według miejsca
zamieszkania
Mieszkańcy rejonu
Starego Rynku
30%

Mieszkańcy innych
miejscowości
3%

Mieszkańcy innych
dzielnic Łodzi
67%

„Plac integralny” – ogólna charakterystyka

W LICZBACH: 31 wywiadów. Wśród ich Autorów znalazło się 12 mieszkańców rejonu Starego Rynku, 40
mieszkańców innych dzielnic miasta oraz 1 osoba aktualnie mieszkająca poza woj. łódzkim.
KLUCZOWE ZAŁOŻENIE: relaks i rozrywka dla użytkowników w różnym wieku i o odmiennych
zainteresowaniach (bierny odpoczynek, zabawy dla dzieci, uprawianie sportu, uprawianie ogrodu miejskiego,
spotkania w gronie rodziny i przyjaciół).
PUNKT ODNIESIENIA: Rynek Manufaktury.
CHARAKTERYSTYCZNE ZMIANY: rewitalizacja kamienic, dostosowanie nawierzchni do zróżnicowanych
funkcji, lepsza komunikacja z Piotrkowską i Manufakturą.
NAWIĄZANIA DO TRADYCJI: tradycje handlowe rynku.
PODSTAWOWE ELEMENTY: letnie ogródki, liczne ławki/siedziska, plac zabaw, miejsca do uprawiania sportu,
scena, fontanna, zegar uliczny, miejsca wspólnej pracy (ogródek miejski, grill publiczny), aranżacje zieleni,
ekotarg/stragany.
GŁÓWNE WARTOŚCI: integracja ludzi o różnych zainteresowaniach, zaspokajanie potrzeb szerokiej grupy
użytkowników.

„Plac integralny”
Inspiracje
Istotną inspiracją dla Autorów
koncepcji Placu integralnego był
Rynek Manufaktury. Widać to
wyraźnie w próbach połączenia
różnych elementów i rozmaitych
funkcji (sport, odpoczynek przy
piwie lub kawie, plac zabaw,
handel), ale i w dążeniu do
zintegrowania Rynku z
Manufakturą (łatwe dojście,
kierunkowskazy).

Elementy obecnego zagospodarowania przestrzeni
w koncepcjach „Placu integralnego”

Uruchomienie
kawiarń, restauracji,
sklepów z pamiątkami
i wysunięcie letnich
ogródków bliżej
środka placu

Lepsza
komunikacja z
Manufakturą od
zachodu i
Piotrkowską od
południa

Obecna zieleń
sprawia smutne
wrażenie, należy ją
wzbogacić o klomby i
inne aranżacje oraz
lepiej pielęgnować

Wymiana nawierzchni,
zróżnicowanie w
zależności od funkcji
(np. pianka
poliuretanowa na
placu zabaw, piasek
itp.)

„Rynek sztuki” – ogólna charakterystyka

W LICZBACH: 12 wywiadów. Wśród ich Autorów znalazło się: 11 mieszkańców innych dzielnic miasta, 1
mieszkaniec rejonu Starego Miasta oraz 1 osoba aktualnie mieszkająca poza woj. łódzkim.
KLUCZOWA FUNKCJA: Rynek jako galeria na świeżym powietrzu/scena teatralna, bierny lub aktywny
wypoczynek w otoczeniu sztuki.
PUNKT ODNIESIENIA: Stary Rynek w Krakowie, Manufaktura, ul. Ogarna w Gdańsku (przeciwstawienie
miejsce publiczne vs. prywatne).
CHARAKTERYSTYCZNE ZMIANY: powielenie arkad wzdłuż południowej krawędzi, umieszczenie w
istniejących podcieniach restauracji, punktów pamiątkarskich, kawiarń, odnowienie elewacji kamienic i
ozdobienie muralami
NAWIĄZANIA DO TRADYCJI: fontanna Łódka, muzeum Bałut
PODSTAWOWE ELEMENTY: galeria na świeżym powietrzu (wystawy czasowe, instalacje studentów ASP),
scena (hip-hopowa, letnia teatralna, awangardowych teatrów ulicznych), miejsca pod murale/poziome graffiti,
dodatkowo letnie ogródki, stoiska z wyrobami artystycznymi oraz jedzeniem ekologicznym, rzemieślniczymi oraz
miejsca do aktywnego wypoczynku tj. rampa, park linowy czy inne miejsce do uprawiania sportu, kolorowe
oświetlenie liczne miejsca do siedzenia, wolna strefa alkoholowa.
GŁÓWNE WARTOŚCI: otwarty dostęp do różnych form sztuki, Rynek jako „instytucja kulturalna”, promocja
różnych form sztuki w Łodzi, oryginalność tak zaaranżowanej przestrzeni w skali miasta.

„Rynek sztuki”
Inspiracje

Starówki innych polskich miast,
a zwłaszcza Krakowa, były
inspiracją dla Autorów koncepcji
Rynku Sztuki. W przestrzeni
łódzkiego Rynku zaplanowali oni
miejsce na otwarte, czasowe
wystawy sztuki (przede
wszystkim łódzkich artystów),
awangardowe przedstawienia
teatrów ulicznych czy występy
ulicznych muzyków.

Elementy obecnego zagospodarowania przestrzeni
w koncepcjach „Rynku sztuki”
Dobudowanie
pasma arkad,
przesunięcie ich w
stronę placu.
Uruchomienie kawiarń,
restauracji, sklepów z
pamiątkami.

Południowa krawędź
zaaranżowana tak, by
zespalać skwer z
parkiem

Istniejąca zieleń
jest zaniedbana i nie
oddaje miejskiego
charakteru rynku,
powinna zostać
zastąpiona innymi
aranżacjami lub
znacząco
zmodyfikowana.

Wymiana nawierzchni i
wytyczenie
geometrycznych
podziałów,
ewentualnie wyrównanie/
celowe zróżnicowanie
poziomów.

„Skwer śródmiejski” – ogólna charakterystyka

W LICZBACH: 10 wywiadów. Wśród ich Autorów znalazło się 5 mieszkańców rejonu Starego Rynku, 3
mieszkańców innych dzielnic miasta oraz 2 osoby aktualnie mieszkające poza woj. łódzkim.
KLUCZOWE ZAŁOŻENIE: Rynek jako miejsce relaksu w otoczeniu zadbanej, geometrycznie zakomponowanej
zieleni miejskiej oraz wody.
PUNKT ODNIESIENIA: dawny układ przestrzenny Rynku oraz Park Staromiejski.
CHARAKTERYSTYCZNE ZMIANY : zaprezentowano odmienne podejścia do istniejącej zieleni. Jedni chcieliby ją
wyciąć i zastąpić całkowicie nowym układem, inni jedynie zmienić poprzez odpowiednią pielęgnację oraz
wzbogacenie dodatkowymi nasadzeniami.
NAWIĄZANIA DO TRADYCJI: Rynek z lat 20., miasto 4 kultur, wielcy łodzianie.
PODSTAWOWE ELEMENTY: liczne ławki/siedziska w otoczeniu rzeźb i fontann oraz doświetlenie terenu.
Otwarcie większej liczby kawiarń, restauracji i letnich ogródków.
GŁÓWNE WARTOŚCI: funkcjonalne i formalne zintegrowanie Rynku z parkiem, stworzenie cienistych,
sprzyjających spotkaniom zakątków, wytworzenie przyjaznego mikroklimatu przez połączenie wody i zieleni.

„Skwer śródmiejski”
Inspiracje
Dawny układ Rynku i Park
Staromiejski stały się ważnymi
punktami odniesienia dla
koncepcji Śródmiejskiego
skweru. Odzwierciedlają to m.in.
charakterystyczne podziały,
pomysł zacierania granic między
przestrzenią skweru i parku oraz
funkcja placu jako miejsca
spotkań i relaksu w otoczeniu
zieleni i wody.

Elementy obecnego zagospodarowania przestrzeni
w koncepcjach „Skweru śródmiejskiego”

Dobudowanie
pasma arkad
zamykających
południową pierzeję

Alternatywnie
zamknięcie ruchu
wzdłuż zachodniej
krawędzi Rynku,
zintegrowanie
zachodnie pierzei

Odnowienie kamienic
oraz ozdobienie ich
muralami oddającymi
charakter/funkcje
każdej z nich
1. Wykorzystanie
istniejących drzew do
stworzenia parku
linowego
2. Pielęgnacja istniejącej
zieleni + nowe, ciekawe

1.

Wymiana nawierzchni
2. Zielona galeria na
trawie
3. Poziome graffiti

„Miejska imprezownia” – ogólna charakterystyka

W LICZBACH: 10 wywiadów. Wśród ich Autorów znalazło się: 13 mieszkańców innych dzielnic miasta oraz 2
mieszkańców rejonu Starego Rynku.
KLUCZOWE ZAŁOŻENIE: Rynek ma być przestrzenią dla wydarzeń artystyczno-rozrywkowych (koncerty,
pokazy mody, otwarta scena), zwiększenie inwestycji w wydarzenia, przy stosunkowo niewielkich zmianach w
aranżacji obecnej przestrzeni.
PUNKT ODNIESIENIA: Manufaktura, Piotrkowska.
CHARAKTERYSTYCZNE ZMIANY: pozostawienie pustej, otwartej przestrzeni, uporządkowanie aranżacji zieleni,
wymiana lub wyrównanie nawierzchni, ozdobienie jej graffiti.
NAWIĄZANIA DO TRADYCJI: odtworzenie kanału rzeki Łódki wzdłuż południowej krawędzi Rynku.
PODSTAWOWE ELEMENTY: pusta przestrzeń otoczona siedziskami, scena (ruchoma), punkty gastronomiczne
(fast food, jedzenie wegetariańskie), elementy mobilne – basen, lodowisko, foodtrucki, fontanna/instalacja
wodna, stacja rowerów miejskich, atrakcyjne oświetlenie.
GŁÓWNE WARTOŚCI: uruchomienie nowego miejsca organizacji różnego typu dużych imprez w centrum
bezpośredniej bliskości Manufaktury i Piotrkowskiej.

„Miejska imprezownia”

Inspiracje

Pomysł na Rynek jako na miejsce
organizacji imprez odnoszony
był bezpośrednio przede
wszystkim do wydarzeń w
Manufakturze, w dalszej
kolejności również na
Piotrkowskiej. Cel osiągnąć
można – wg Autorów –
stosunkowo prostymi środkami:
poprzez zapewnienie niezbędnej
infrastruktury oraz promocję
nowego miejsca rozrywki.

Elementy obecnego zagospodarowania przestrzeni
w koncepcjach „Miejskiej imprezowni”

Odnowienie elewacji
kamienic

Połączenie od strony
południowej z
parkiem, miejsca
parkingowe
(taksówki,
samochody, rowery)
– zakończenie
Piotrkowskiej

Uporządkowanie i
wzbogacenie
aranżacji zieleni

1. Wymiana/wyrównanie
nawierzchni np. na kocie
łby
2. Poziome graffiti

„Raj dla dzieci” – ogólna charakterystyka

W LICZBACH: 9 wywiadów. Wśród ich Autorów znalazło się: 6 mieszkańców innych dzielnic miasta
oraz 9 mieszkańców rejonu Starego Rynku – były to rodziny z dziećmi lub same dzieci.
KLUCZOWE ZAŁOŻENIE: Rynek jako przestrzeń kreatywnych zabaw/imprez/warsztatów dla
najmłodszych, figloraj na świeżym powietrzu.
PUNKT ODNIESIENIA: Manufaktura.
CHARAKTERYSTYCZNE ZMIANY: taka aranżacja zieleni, aby było więcej cienia, wymiana
nawierzchni na przyjazną dzieciom (np. z pianki).
NAWIĄZANIA DO TRADYCJI: brak.
PODSTAWOWE ELEMENTY: plac zabaw „na bogato”, ławki lub sofy miejskie (jak w Ikei) ustawione
na murkach, punkty gastronomiczne, kwiaty, fontanna lub hydrant dla ochłody, punkty
gastronomiczne.
GŁÓWNE WARTOŚCI: możliwość organizowania darmowego i kreatywnego wypoczynku dla dzieci
ze Starych Bałut i Śródmieścia.

„Raj dla dzieci”

Inspiracje

Autorzy pomysłów na Raj dla
dzieci dostrzegali podstawową
słabość atrakcji dla
najmłodszych oferowanych
przez Manufakturę – ich koszt.
Raj dla dzieci miałby być
publiczną alternatywą wobec
Manufaktury i pozwalać na
kreatywną rozrywkę wszystkim
dzieciom, niezależnie od stopnia
zamożności ich rodzin.
.

Elementy obecnego zagospodarowania przestrzeni
w koncepcjach „Raju dla dzieci”

Odnowienie elewacji
kamienic

„Cieniodajny” układ
zieleni.

1. Wymiana
nawierzchni na
przyjazną dzieciom
(pianka)
2. a częściowo
przystosowaną do
jazdy na rolkach

Pomysły odwiedzających Stary Rynek w liczbach
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