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KONFLIKTOWEGO SĄSIEDZTWA W XXI WIEKU

A b s t r a c t
The author of the article discusses the increase in the area of confrontational neighbourhood 
of the historical greenery in Lódź, at the expense of the active and passive exposition of individual 
items of historical greenery. The article presents arguments for the necessity to go from planting 
revitalization to systemic activities – planting natural revitalization in the city, which may prevent 
the depreciation process in the spatially isolated historical parks, gardens, cemeteries and green 
housing estates.
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S t r e s z c z e n i e
W artykule na konkretnych przykładach omówiono problem narastania konfliktowego sąsiedztwa 
kosztem strefy ekspozycji czynnej i biernej zieleni zabytkowej Łodzi. Uzasadniono potrzebę przejścia 
od rewitalizacji implantacyjnej do działań systemowych – rewitalizacji przyrodniczej, przeprowadza-
nej w skali miasta, która może zatrzymać proces deprecjacji izolowanych przestrzennie zabytkowych 
parków, ogrodów, cmentarzy i zielonych osiedli.
Słowa kluczowe: konfliktowe sąsiedztwo, implantacyjna rewitalizacja
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1. INTRODUCTION

Apart from the historical parks (belonging to the city and formerly to Lódź 
industrialists), twelve of which have been listed in the Register of Historical Monuments 
and two have been additionally regarded as collective natural monuments (Źródliska 
I and Źródliska II)1, as well as several smaller, less known post-industrial residence 
gardens2, the historical greenery of Lódź also consists of the arranged greenery 
of historical multi-denominational cemeteries3 and the flora of residential estates built 
in the inter-war period, following Ebenezer Howard’s idea of garden cities4.

Historical greenery is a part of the short and vibrant history of the industrial 
development of the city. Regrettably, neither the status of a historical monument nor 
the revitalization of individual sites has been able to ensure proper surroundings for 
the green monuments.

2. THE PHENOMENON OF HISTORICAL PARKS IN LÓDŹ – INDUSTRIAL SURROUNDINGS

Since the second decade of the 19th c., Lódź5 has been going through consecutive 
stages of planned urban development6, motivated by the continuous inflow of settlers 
from other parts of the country and abroad7. At the time when the New District 

 1 Źródliska I and Źródliska II Parks were set up as one city park, called Ogród Spacerowy (The Stroll Garden) 
or Ogród angielski (The English Park). In the late 1850s, the garden was divided: its western part – today’s 
Źródliska II – was sold to industrialist K. Scheibler, and the eastern part – today’s Źródliska I – continued to 
function as a city park. See more in: Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I., (ed.) R. Olaczek, Stowarzyszenie 
Film–Przyroda–Kultura, Łódź 2006, and B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej 
przeszłości miasta, [in:] Studia Krajobrazowe Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (ed.) 
J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, 337.

 2 Karol Poznański’s palace complex at 32 Gdańska Str., Alfred Biedermann’s palace-park complex at 
1/5 Franciszkańska Str., G.K. Kiper’s palace complex, 38, Gdańska Str., Juliusz Heinzl’s palace complex, 
166 Okólna Str., Siemens’ villa complex, 180/182 Pabianicka Str., Habik’s villa, 238 Pabianicka Str., Emma 
and Robert Schweikert’s palace complex, 262 Piotrkowska Str., Z. Krotoszyński’s villa complex, Rewolucji 
1905 Str., Mullers’ villa complex, 6 Senatorska Str., Henryk Michel’s villa complex, 10 Sienkiewicza Str., Ludwik 
Grohman’s villa complex, 9/11 Tylna Str., Alfred Grohman’s residence, 14 Tylna Str., Henryk Grohman’s 
residence, 22/24 Tymienieckiego Str., Wilhelm Teszemacher’s villa complex, 12a Wigury Str., Edward Herbst’s 
residence in Księży Młyn. Based on Łódź Historical Monuments Register, 31.5.2012, http://www.tonz.org.pl/
lodz/wp-content/uploads/2012/06/Ewidencja-Zabytków-Łodzi-2012-tmp.pdf (access: 13.09.2013).

 3 First of all the Jewish Cemetery, the multi-denominational Cmentarz Stary and multi-denominational 
Cmentarz na Dołach.

 4 Józef Montwiłł Mirecki Housing Estate, Social Insurance (ZUS) Housing Estate, Houses for IRS Workers Estate 
and Upper Blocks Housing Estate, built by the Workers’ Estates Society in Stoki. See more in: B. Wycichowska, 
Zielone miasto – idea a rzeczywistość. Przykład Łodzi, [in:] Zieleń osiedlowa – stan obecny i wskazania 
do poprawy, Toruń 2012, 115-129.

 5 On 30th January 1821, the Government Commission of Internal Affairs and Police, on the basis of the resolution 
passed by the Kingdom of Poland Governor, Józef Zajączek on 18th September 1820, allowing industrial 
settlements for clothiers, weavers and spinners to be built in government towns, on application by Rajmund 
Rembieliński, the Chairman of Mazovian Province Commission, issued permission to establish an industrial 
settlement in Lodz. See more in: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Kształtowanie się funkcji gospodarczych 
Łodzi do 1918 roku, [in:] Łódź monografia miasta, (ed.) S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 
2009, 132.

 6 In 1821, a clothiers’ settlement called New Town was founded on both sides of Piotrków road; in 1823 plans 
were made to set up a linen-cotton settlement called Łódka; in 1840 the New District was established east 
of the Łódka River. See more in: A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970, 5-8.

 7 The majority of foreign settlers were Germans and Jews. After the January Uprising they were joined by 
Russians and in 1864, after the abolition of serfdom, rural population started to migrate to the city. In 1820, 
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was being built in 1940, the first city park was established, called Ogród Spacerowy 
(The Stroll Garden)8, and thjis was followed by other parks. At the same time, 
industrialists had their gardens arranged around their palaces and villas, usually built 
next to their factories (Reymont Park, Alfred Bieddermann’s palace and park complex 
at 1/5 Franciszkańska Str., Poznański’s palace garden bordering on today’s Manufaktura) 
and, less often, close to the workers’ district (Edward Herbst’s residence bordering 
on the industrial-residential complex called Księży Młyn). These unconventional 
surroundings, where exquisite, green residential complexes were built next to smoking 
factory chimneys, were a special attribute of industrial Lódź9.

Unfortunately, without proper care, this unusual phenomenon started to disappear. 
The most extensive demolitions of post-industrial complexes have taken place 
in the 21st century – at a time of decisions by influential developers and lack of care 
in administration. After the spatial management plans for the city became invalid, 
the buildings/sites entered on the historical monuments list practically stopped being 
protected10, and their owners took advantage of this. Also buildings/sites placed 
in the Register of Historical Monuments were being mercilessly demolished in Lódź. 
Cool calculation was always the deciding factor – the penalties for demolition were 
many times smaller than the potential costs of revalorization.

Parts of the historical parks and post-industrial gardens have survived, but most 
of them have lost their priceless industrial surroundings forever (e.g. Helenowski, 
Reymonta, Kilińskiego Parks). Paradoxically, in this situation, the industrial past of Lódź 
is borne witness to by the green historical monuments.

3. THE GROWING PROBLEM OF THE CONFRONTATIONAL NEIGHBOURHOOD 
OF THE HISTORICAL GREENERY IN LÓDŹ

The attractiveness of historical greenery was quickly realized by investors, who 
have ruthlessly invaded the the active and passive exposition zone of the historical 
parks. The fragmentary character of spatial planning, lack of clear legislation, vague 
property market, and the carelessness of officials has enabled developers to build 
their houses directly next to green historical monuments to the detriment of the parks 
and cityscape.

The problems of the confrontational neighbourhood of city parks
The revitalization of individual historical greenery sites11 (planting revitalization) is 

insufficient to maintain the naturally isolated green structures in good condition.

Lodz was inhabited by only 762 people, while in the early 20th c. – by 320,000 (!). See more in: S. Pytlas, Rola 
poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [in:] Wpływ Wielonarodowego 
Dziedzictwa Kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (ed.) M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 412-46.

 8 See footnote 1.
 9 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi…, 333-346.
10 W. Szegendowski, F. Tomaszewski, Mankamenty prawnej ochrony. Zatrzymajmy destrukcję zabytków miasta, 

[in:] Kronika Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, 70-71.
11 Revitalization was implemented in the 1990s and in the early 21st c. It included the modernization of water 

systems, care for all trees-monuments, modernization of surfaces, planting of new trees, and even fencing 
Sienkiewicza Park. See more in: G. Ojrzyńska, Rola ogrodnika miejskiego w systemie zarządzania terenami 
zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń w Łodzi, [in:] Zieleń – naturalne bogactwo miasta. Zasady 
gospodarowania i ochrona, (ed.) E. Olesiejuk, J. Piotrowiak, Toruń 2005, 101-110.
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The problems include the progressive modernization of the city transport system 
at the expense of park greenery, the construction of commercial buildings at the 
expense of active or/and passive exposition of green historical monuments, and 
a lack of integrated activity aiming at the natural revitalization of the city. The 
degradation of the green historical monuments surroundings points to the fact that 
spatial economy is governed by the commercialized property market manipulated 
by influential developers.

The growing problem of the transport system
Roadwork investments caused clear depreciation in historical green structures, 

mostly due to the development/extension of streets at the expense of park areas12 
and an increase in the air pollution affecting park greenery.

During the Polish People’s Republic, it was debated whether to extend Sterlinga 
Street across Helenowski Park to the north (beyond Północna Street). Fortunately, 
the city authorities abandoned that idea, but while the decision was being made 
the historical park was completely neglected. It is shocking that this old idea is being 
reconsidered in the 21st century.13.

Some concepts of streamlining the city transport at the cost of historical parks have 
been put into practice: the reconstruction of the Konstantynowska/Krakowska Street 
junction and the construction of Bandurskiego Street did not spare even the largest 
park in Lódź – the historic Piłsudskiego Park14; in order to widen Pabianicka Street and 
develop an area for a petrol station, a fragment of the historical Sielanka Park15 was 
taken up.

Though repeatedly criticized in the media, the abovementioned examples 
of urban transport system modernization at the cost of historical greenery did not 
teach the local authorities anything. On the contrary, new plans appeared to build 
heavy traffic arteries which may lead to creating a grid of troublesome (noise, 
pollution) streets, cutting up the city centre. It contradicts the Lódź development 
strategy, which stresses the need to restore the residential function in the city  
centre16.

The undertakings which raise most controversy include the following:
 – an extension of the Targowa/Orla Street junction, invading the area of the oldest 
and most titled park in Lódź – Źródliska17,

 – a widening of Unii Avenue and building Tomaszewskiego Avenue at the back 
of Atlas Arena, at the expense of Piłsudskiego Park,

12 Building Mickiewicza Avenue (a fragment of the East-West Route) and Włókniarzy Avenue at the expense 
of Poniatowskiego Park; extending Uniwersytecka Street at the expense of Staszica Park, modernizing 
Politechniki Avenue at the expense of Słowackiego Park.

13 A letter from the Roads and Transport Department to the Social Group for Friendly Transport, 10 June 2011, 
http://zdit.uml.lodz.pl/files/dane/dokumenty_do_pobrania/konsultacje_spoleczne/skanuj0007.pdf (access: 
1.9.2013).

14 The city does not need wide streets, http://forum.gazeta.pl/forum/w,755,103928644,104038923,Re_Miasto_ 
wcale_nie_potrzebuje_szerokich_ulic.html (access: 1.9.2013).

15 The park was set up in the late 19th c.; it includes the former F König’s palace park and recreation garden 
called Sielanka; it is not entered in the historical monuments register.

16 Zmiany w projekcie rozwoju przestrzennego Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 15.11.2012.
17 Źródliska I and II Parks are entered in the register of historical monuments and are both regarded as 

collective natural monuments. In December 2007, in a competition held by Briggs & Stratton, Źródliska were 
announced to be the most beautiful park in Poland and the fifth most beautiful in Europe.
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 – cutting 3rd May Park and Robert Baden-Powell Park with Konstytucyjna Street18,
 – modernizing Bednarska Street (planned: a four-lane street)19 – the first variant 
assumes the street cutting through the area of the historical Legionów Park and 
Dąbrowskiego Park, while according to the second variant – “only” the “young” 
Dąbrowskiego Park20 will be cut in two (similar to variant I, but building the four lanes 
would certainly lead to the liquidation of the park).
New plans concerning the modernization of Lódź transport system continue to 

seriously affect the historical greenery resources, but luckily they are opposed by 
the community (e.g. “Konstytucyjna” Protest organised by the “Rational Konstytucyjna 
Association”21).

The degradation of historical park surroundings – changes in the active and passive 
exposition of parks

It may seem that the closeness of industrial buildings may decrease the value 
of the surrounding park, but it is not the case in Lódź. Lódź factories are/were 
exceptional – they are evidence of the rich history, architecture and industrial 
construction from the 1820s to the Second World War. They present different 
architectural styles (classicism, historism, secession, modernism, elements of the 
Gothic) and are still of high aesthetic value22.

Many valuable factory/industrial complexes built close to parks were demolished. 
Some of the post-demolition areas are found in the zone of the active exposition 
of parks: for Kilińskiego Park – it is a new fenced residential estate Barciński Park, built 
in the area left after the demolition of Barciński’s factory; for Poniatowskiego Park – 
the area left after the demolition of Eeisert’s industrial complex; for Helenowski Park 
– the area after the demolition of Biedermann’s factory23; and for Reymonta park – 
the area left after the demolition of Geyer’s industrial complex.

The active and passive exposition of parks is visibly disturbed by commercial 
building, mainly the developers’ housing estates and hotels.

The closeness of greenery considerably raises the attractiveness of apartments 
because the biologically active area within the premises of the building plot is usually 
limited to the minimum, which, paradoxically, is sanctioned by law24.

18 Konstytucyjna Street would run nearly one km east of Kopcińskiego Street (the road built in the 1960s), which 
sounds awkward enough. Lodz needs a “real” eastern belt road and not copying the existing roads at 
the expense of the city centre, with developing residential function and valuable historical parks.

19 Several hundred metres from Bandurskiego Street, there is Paderewskiego Street, which after building  
Trasa Górna (Upper Road) will not be burdened with transit traffic, so it will not have to be additionally 
supported.

20 The park was set up in 1960 (according to K. Chrablewski’s design); it is situated between Rzgowska, 
Dąbrowskiego, Podmiejska and Jachowicza Streets, in the Górna District.

21 Protest Konstytucyjna, http://www.protest-konstytucyjna.pl/spotkanie-protestujacych/ (access: 1.9.2013).
22 M. Kronenberg, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład 

Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 97-99.
23 Only a water tower and a dust tower were preserved within the factory premises.
24 Changing the definition of the “biologically active area”, from “vegetation-covered sub-soil” (as stated 

in the resolution by the Minister of Infrastructure of 12th April 2012, Dz.U. No 56, entry 456, concerning 
the technical requirements for buildings and their location) to “a ground surface ensuring natural 
vegetation” (change introduced on 12th March 2009, Dz.U. No 56, entry 461). It enabled investors to reduce 
the sub-soil area.



194

The Helenów Park apartment buildings are being erected directly next to 
Helenowski Park; so far one residential building has been built. The construction 
of the planned complex will most certainly affect the park eco-system, due to 
the standard inclusion of underground garages, to mention just one reason.

Another apartment building – Solaria Park – has been erected in the very centre 
of the city, on the border with the historical Sienkiewicza Park. The first consequences 
of building this next to the park can already be observed – the crowns of the 
trees growing near the building’s south elevation have been radically cut (cutting 
off the thick branches decreased the aesthetic value and disturbed tree statistics 
(Ill. 1). In a few years’ time, the park trees will start to react to the changes caused 
by the building in the soil-water environment.

New Lódź hotel companies are searching for sites with an open, wide view over 
arranged greenery. Therefore, they willingly invade the zone of the active exposition 
of large, historical parks. Unfortunately, their location and form often destroy 
the precious, historically stable order of park surroundings.

Poniatowskiego Park has two hotels nearby: the three-star Qubus Hotel 
(at 7 Mickiewicza Avenue, at the corner of Żeromskiego Street, designed by APA 
Projekt, a Lódź firm established in 2006), and the four-star DoubleTree Hotel by Hilton 
(29 Łąkowa Street, at the corner of Mickiewica Av.; the first DoubleTree by Hilton hotel 
in Poland – designed by APA Kuryłowicz & Associates, open in July 2013)25.

The Qubus Hotel is visible from the north-eastern part of the park. The elevation 
laid with clinker brick was to bring associations with the factory architecture which 
had suddenly disappeared from the vicinity (the former Eisert industrial complex was 
demolished). In this situation, it can hardly be said that the hotel is surrounded by 
a park.

Due to the prestige of the hotel chain and the designer’s reputation, the other 
hotel – DoubleTree by Hilton – is appreciated by Lódź residents, but its location 
and form has evidently disturbed the so far harmonious space. The hotel building 
outclasses the historical landmark – the tower of the Virgin Mary the Victorious  
church (Ill. 2).

The oppressive vicinity of the green historical sacrum

When taking decisions, especially positive ones, concerning the revitalization 
of cultural heritage sites, city authorities often disregard the need to analyse the 
impact of the emerging functional-spatial structure on the immediate and more 
distant surroundings. The negative influence of new, large investments, such as 
Manufaktura26, is simply not taken into account.

For seven years, the Catholic part of one of Lódź’s most important historical 
cemeteries – the three-denominational Cmentarz Stary27 (Old Cemetery) – has been 
bordering on Manufaktura – the largest commercial-service-entertainment centre 
in the city and in the country. The cemetery is separated from the commercial 
giant only by J. Karskiego Street, built in order to ensure more effective servicing 
of the Manufaktura shopping sector.

25 A. Hac, Pierwszy w kraju DoubleTree by Hilton jest w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 17.7.2013.
26 Manufaktura – the largest revitalization of post-industrial buildings in Europe (27 ha), completed in 2006.
27 The cemetery established in 1855 on the corner of Ogrodowa and Srebrzyńska Street is three-denominational 

and divided into three parts: Catholic (11 ha), Evangelical (9 ha) and Eastern Orthodox (nearly 1 ha).
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Cemetery greenery in the vegetation season conceals the aggressive 
advertisements of Manufaktura and reduces the noise of the events held there, but 
when the trees lose their leaves the vicinity becomes oppressive to the sacrum28.

Despite unquestionable commercial success, the Manufaktura investor did not 
solve the problem of reconciling the project with the rest of the city, though this 
was raised at the design stage. The consequences of this are suffered today by 
the historical cemetery. So far peaceful, Ogrodowa Street has become an access 
road for private vehicles, as well as for Manufaktura transport.

4. CONCLUSIONS

The problem of the confrontational neighbourhood of the historical greenery 
in Lódź has been growing for years. The main problem is the negative influence 
of the excessively developing transport system on parks and/or their surroundings. 
Contrary to popular belief, the transport system does not relieve the city, but 
additionally burdens it. Another problem is the commercial building development, 
which disturbs the zone of active or/and passive exposition of the protected arranged 
greenery. Historical parks must accept the closest vicinity in the form imposed by 
the commercialized property market29.

As regards historical greenery, natural planting revitalization is a much desired 
but insufficient procedure, because it does not solve the problem of maintaining 
the disappearing park eco-systems. Green historical monuments in the city centre 
are naturally isolated and increasingly burdened by traffic pollution, as well as facing 
a random reconstruction of the surroundings.

In order to protect historical greenery against the progressing degradation 
by the surroundings, it is recommended that a natural revitalization concept be 
devised for the whole city, which would be superior to the spontaneous/chaotic 
and fragmentary urban architectural revitalization implemented so far. The priority for 
natural revitalization comes from the need to guarantee the continuity of the urban 
greenery system (building green infrastructure combining arranged greenery and 
other areas with mostly natural cover, as well as with the open areas of the city). There 
are two conceptions of combining valuable areas of urban greenery into an all-city 
system – both of them imperfect to a certain extent30.

Lódź needs a rational plan of urban natural revitalization, which should be 
preceded by a decision to give public greenery sites the fully deserved qualification 
of a public purpose project. The greenery system should functionally relieve historical 
natural structures and provide proper conditions for maintaining the historical natural- 
-cultural potential for the sake of present and future generations. A full analysis 

28 The advertisements of Manufaktura can be seen from the eastern, Catholic part of Cmentarz Stary (across 
Karskiego Street).

29 B. Wycichowska,. Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, Czasopismo Techniczne, 1-A/2012, 435.
30 The first: Łódź Green Circle of Tradition and Culture – an urban planning concept from 1993 (included 

in the urban land use plan of Łódź). The idea was to protect the most valuable areas and buildings 
of historical –cultural-natural significance, situated in the city centre (not for the whole city!). The procedure 
was limited to planting revitalization in historical parks and other cultural heritage sites in Łódź. The other: 
Blue and Green Network – an urban planning concept to create a coherent network of interconnected 
city parks and other naturally covered areas, encompassing the whole city, whose most important element 
would be the restored valleys of Łódź rivers (such “restoration” of the rivers is not possible).
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of the spatial situation of urban greenery areas included in a landscape study should 
be the obligatory basis for determining the location and parameters of buildings which 
may appear in the zone of active or/and passive exposition of a historical greenery 
site (height, cubature, shape, material, colours, lighting).

Ill. 1. Apartment building Solaris Park. Branches of the trees in the park on the building side has been (photo 
by B. Wycichowska, September 2013)

Il. 1. Apartamentowiec Solaris Park. Gałęzie parkowych drzew od strony budynku zostały drastycznie obcięte 
(fot. B. Wycichowska, sierpień 2013)

Ill. 2. Active exposition of Poniatowski Park. Double Tree by Hilton outclasses the historical dominant – 
the church tower (photo by B. Wycichowska, September 2013)

Il. 2. Ekspozycja czynna parku im Poniatowskiego. Hotel marki DoubleTree by Hilton deklasuje historyczna 
dominantę – wieżę kościoła (fot. B. Wycichowska, sierpień 2013)
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1. WSTĘP. ZABYTKOWA ZIELEŃ ŁODZI

Zieleń zabytkową Łodzi – obok parków historycznych (miejskich i pofabry- 
kanckich), z których dwanaście wpisano do rejestru zabytków, a dwa dodatkowo 
zostały uznane za zbiorowe pomniki przyrody (Źródliska I i II)31, i mniejszych, nieupu-
blicznionych pofabrykanckich ogrodów rezydencjonalnych32 – stanowi również zie-
leń komponowana historycznych wielowyznaniowych cmentarzy33 oraz szata roślinna 
osiedli mieszkaniowych budowanych w okresie międzywojennym, a wzorowanych 
na howardowskiej idei miast ogrodów34.

Zieleń zabytkowa jest trwale związana z krótką i dynamiczną historią przemysłowe-
go rozwoju miasta, niestety status zabytku i przeprowadzona obiektowo rewitalizacja 
nie miały i nie mają wpływu na zabezpieczenie zielonym zabytkom niedeprecjonują-
cego sąsiedztwa.

2. FENOMEN HISTORYCZNYCH PARKÓW ŁODZI – PRZYFABRYCZNE SĄSIEDZTWO

Od drugiej dekady XIX wieku Łódź35 zaliczała kolejne etapy planowego rozwo-
ju miasta36, motywowanego ciągłym napływem osadników z kraju i zagranicy37. 

31 Park Źródliska I oraz Park Źródliska II powstały jako jeden park miejski, zwany Ogrodem Spacerowym lub 
Ogrodem Angielskim. W końcu lat 50. XIX wieku ogród został podzielony: jego zachodnią część – teren 
obecnego parku Źródliska II – sprzedano fabrykantowi K. Scheiblerowi, a część wschodnia – teren obecnego 
parku Źródliska I – funkcjonowała dalej jako park miejski. Szerzej zob.: Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I., 
(red.) R. Olaczek, Stowarzyszenie Film–Przyroda–Kultura, Łódź 2006, oraz B. Wycichowska, Zabytkowe parki 
Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [w:] Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – 
znaki i symbole w krajobrazie, (red.) J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2012, 337.

32 Zespół pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32; zespół pałacowo-parkowy Alfreda Biedermanna, 
ul. Franciszkańska 1/5; zespół pałacu G.K. Kipera, ul. Gdańska 38; zespół pałacowy Juliusza Heinzla, 
ul. Okólna 166; zespół willi Siemensa, ul. Pabianicka 180/182; willa Habika, ul. Pabianicka 238; zespół 
pałacowy Emmy i Roberta Schweikertów, ul. Piotrkowska 262; zespół willowy Z. Krotoszyńskiego, ul. Rewolucji 
1905 r.; zespół willi Müllerów, ul. Senatorska 6; zespół willowy Henryka Michela, ul. Sienkiewicza 100; zespół 
willi Ludwika Grohmana, ul. Tylna 9/11; rezydencja Alfreda Grohmana, ul. Tylna 14; rezydencja Henryka 
Grohmana, ul. Tymienieckiego 22/24; zespół willi Wilhelma Teszemachera, ul. Wigury 12a; rezydencja 
Edwarda Herbsta na Księżym Młynie – na podstawie Ewidencja Zabytków Łodzi, 31.5.2012, http://www.tonz.
org.pl/lodz/wp-content/uploads/2012/06/Ewidencja-Zabytków-Łodzi-2012-tmp.pdf (dostęp: 13.9.2013).

33 Przede wszystkim: Cmentarz Żydowski, wielowyznaniowy Cmentarz Stary i wielowyznaniowy Cmentarz 
na Dołach.

34 Osiedle im. Józefa Montwiłła Mireckiego, Osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Osiedle Spółdzielczego 
Towarzystwa Budowy Domów dla Urzędników Skarbowych – łódzka „Sarbówka” i Osiedle Górnych Bloków, 
zbudowane przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych na Stokach. Szerzej zob.: B. Wycichowska, Zielone 
miasto – idea z rzeczywistość. Przykład Łodzi, [w:] Zieleń osiedlowa – stan obecny i wskazania do poprawy, 
Toruń 2012, 115-129.

35 Dnia 30 stycznia 1821 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji w oparciu o zarządzenie z 1820 r. 
(zarządzenie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z 18 września 1820 r., na mocy którego 
na terenie miast rządowych mogły powstawać osady fabryczne przeznaczone dla tzw. fabrykantów: 
sukienników, tkaczy, prządków) na wniosek Rajmunda Rembielińskiego – Prezesa Komisji Województwa 
Mazowieckiego – zezwoliła na utworzenie osady przemysłowej w Łodzi. Szerzej zob.: A. Jewtuchowicz, 
A. Suliborski, Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź monografia miasta, 
(red.) S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, 132.

36 W 1821 r. po obu stronach traktu piotrkowskiego wyznaczono osadę sukienniczą: Nowe Miasto; w 1823 r. 
powstał projekt założenia osady lniano-bawełnianej Łódka; w 1840 r. utworzono Nową Dzielnicę, na 
wschód od Łódki. Szerzej zob.: A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970, 5-8.

37 Wśród osadników obcokrajowców przeważali Niemcy i Żydzi, po powstaniu styczniowym dołączyli 
Rosjanie, a w 1864 r. po uwłaszczeniu do miasta zaczęła napływać ludność wiejska. W 1820 r. Łódź liczyła 
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Na etapie budowy Nowej Dzielnicy już w 1940 roku został powołany pierwszy park 
miejski zwany Ogrodem Spacerowym38, a później sukcesywnie następne. Równolegle 
do parków miejskich powstawały przypałacowe i przywillowe ogrody fabrykantów, 
budowane najczęściej po sąsiedzku z obiektami fabrycznymi (park Reymonta, zespół 
pałacowo-parkowy Alfreda Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, ogród przypała-
cowy Poznańskiego, sąsiadujący z dzisiejszą „Manufakturą”) i rzadziej, na dodatek, 
z osiedlami robotniczymi (rezydencja Edwarda Herbsta przy granicy kompleksu fa-
bryczno-mieszkalnego zwanego Księżym Młynem). Właśnie to niekonwencjonalne 
sąsiedztwo – pełne przepychu zielone założenie rezydencjonalne i tuż obok dymią-
ce kominy górujące nad kompleksami fabrycznym – stanowiło swoisty atrybut Łodzi 
wielkoprzemysłowej39.

Niestety, ten fenomen krajobrazu Łodzi przemysłowej, pozbawiony odpowiedniej 
ochrony, zaczął zanikać. Do największych wyburzeń zespołów pofabrycznych do-
szło już w XXI wieku – w okresie dyktatu wpływowych deweloperów i opieszałości 
urzędów. Po wygaśnięciu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
obiekty, które figurowały jedynie w ewidencji zabytków, w praktyce przestały być 
chronione40, co z premedytacją wykorzystywali ich właściciele. Co prawda w Łodzi 
bezpardonowo wyburzano także obiekty z wpisem do rejestru zabytków. Zawsze de-
cydowała chłodna kalkulacja – ponoszone kary były po wielokroć niższe od kosztów, 
które pochłonęłaby narzucona prawem konserwatorska rewaloryzacja zabytku.

Historyczne parki i ogrody pofabrykanckie przetrwały w różnym wymiarze przy-
rodniczo-przestrzennym, natomiast większość na zawsze straciła swoje bezcenne 
fabryczne sąsiedztwo (m.in. parki Helenowski, Reymonta, Kilińskiego). W tej sytuacji 
o poindustrialnej przeszłości Łodzi paradoksalnie zaświadczają zielone zabytki.

3. PROGRESJA PROBLEMU KONFLIKTOWEGO SĄSIEDZTWA ZIELENI ZABYTKOWEJ ŁODZI

Atrakcyjność zieleni historycznej szybko została dostrzeżona przez inwestorów, 
którzy bezpardonowo wkraczają w strefę ekspozycji czynnej i biernej historycznych 
parków. Fragmentaryczność planowania przestrzennego, brak jednoznacznych ure-
gulowań prawnych, mało transparentny rynek nieruchomości czy niefrasobliwość 
urzędnicza dają szanse silnym deweloperom na budowanie w bezpośrednim sąsiedz-
twie zielonych zabytków, ze szkodą dla parków i krajobrazu miasta.

Problemy konfliktowego sąsiedztwa parków miejskich
Przeprowadzona obiektowo rewitalizacja zieleni zabytkowej41 (rewitalizacja im-

plantacyjna) jest niewystarczająca do utrzymania w kondycji izolowanych przyrod-
niczo struktur zieleni.

zaledwie 763 mieszkańców, a na początku XX w. – 320 tys. (!). Szerzej zob.: S. Pytlas, Rola poszczególnych 
grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [w:] Wpływ Wielonarodowego Dziedzictwa 
Kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (red.) M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 412-446.

38 Patrz przypis 31.
39 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi…, 333-346.
40 W. Szegendowski, F. Tomaszewski, Mankamenty prawnej ochrony. Zatrzymajmy destrukcję zabytków miasta, 

[w:] Kronika Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, 70-71.
41 Rewitalizacja była przeprowadzana w latach 90. XX w. i na początku XXI w. Objęła ona: odbudowę/

modernizację układów wodnych, pielęgnację wszystkich drzew pomnikowych, modernizację nawierzchni, 
uzupełnianie nasadzeń, a nawet postawienie ogrodzenia parku im. Sienkiewicza. Szerzej zob.: G. Ojrzyńska, 
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Problemem jest postępująca modernizacja układu komunikacyjnego miasta kosz-
tem zieleni parkowej i budowa komercyjnych obiektów kosztem ekspozycji czynnej 
lub/i biernej zielonych zabytków, a także brak konsolidacji działań idących w kierunku 
rewitalizacji przyrodniczej w skali miasta. Degradacja otoczenia zielonych zabytków 
świadczy, że gospodarką przestrzenną rządzi skomercjalizowany rynek nieruchomo-
ści, który działa pod dyktando wpływowych deweloperów.

Narastający problem uciążliwości komunikacyjnej

Inwestycje drogowe przyczyniły się do wyraźnej deprecjacji zabytkowych struk-
tur zieleni, przede wszystkim na skutek rozbudowy ulic kosztem terenów parkowych42 
i wzrostu poziomu emisji liniowej obciążającej zieleń parkową.

Przez wiele lat PRL-u ważyła się decyzja o przecięciu parku Helenowskiego ulicą 
Sterlinga – przedłużenie istniejącej ulicy na północ (za ul. Północną). Na szczęście 
miasto odstąpiło od tego zamiaru, ale przez cały długi okres wypracowywania osta-
tecznej decyzji historyczny park pozbawiony był jakiejkolwiek opieki pielęgnacyjnej. 
Szokuje fakt, iż koncepcja ta powróciła w XXI wieku43.

Niektóre pomysły usprawnienia komunikacji miejskiej kosztem historycznych par-
ków niestety zostały zrealizowane: przebudowa skrzyżowania Konstantynowska/
Krakowska i budowa ul. Bandurskiego nie oszczędziły największego parku Łodzi – za-
bytkowego parku im. Piłsudskiego44. Przy poszerzaniu ul. Pabianickiej pod budowę 
stacji paliw „zawłaszczono” fragment historycznego parku Sielanka45.

Wielokrotnie medialnie krytykowane, opisane przykłady rozbudowy/moderniza-
cji komunikacji miejskiej kosztem zabytkowej zieleni niczego samorządowców nie 
nauczyły, o czym o dobitnie świadczą kolejne, upublicznione plany budowy arte-
rii o dużym natężeniu ruchu, których ewentualna realizacja może doprowadzić do 
poszatkowania terenów śródmiejskich uciążliwymi (hałas, emisja liniowa) ulicami. 
Podejmowanie takich działań stoi w opozycji do strategii rozwoju Łodzi, która kładzie 
nacisk na przywrócenie funkcji mieszkaniowej w centrum46.

Projekty, które budzą najwięcej kontrowersji, to przede wszystkim:
 – projekt rozbudowy skrzyżowania ulic Targowa/Orla, ingerujący w teren najstarszego 
i najbardziej utytułowanego parku Łodzi – Źródliska47,

 – projekt poszerzenia al. Unii i budowy al. Tomaszewskiego na tyłach Areny kosztem 
parku im. Piłsudskiego,

Rola ogrodnika miejskiego w systemie zarządzania terenami zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń 
w Łodzi, [w:] Zieleń – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, (red.) E. Olesiejuk, 
J. Piotrowiak, Toruń 2005, 101-110.

42 Budowa al. Mickiewicza (fragment trasy W-Z) i al. Włókniarzy kosztem parku Poniatowskiego; rozbudowa 
ul. Uniwersyteckiej kosztem parku Staszica; modernizacja al. Politechniki kosztem parku Słowackiego.

43 Pismo Zarządu Dróg i Transportu do Społecznego zespołu ds. Przyjaznej Komunikacji z dn. 10.06.2011 r., 
http://zdit.uml.lodz.pl/files/dane/dokumenty_do_pobrania/konsultacje_spoleczne/skanuj0007.pdf (dostęp: 
1.9.2013).

44 Miasto wcale nie potrzebuje szerokich ulic, http://forum.gazeta.pl/forum/w,755,103928644,104038923,Re_
Miasto_ wcale_nie_potrzebuje_szerokich_ulic.html (dostęp: 1.9.2013).

45 Park powstał pod koniec XIX w., obejmuje dawny park przypałacowy F. Königa oraz ogród wypoczynkowy 
Sielanka; nie jest wpisany do rejestru zabytków.

46 js, Zmiany w projekcie rozwoju przestrzennego Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 15.11.2012.
47 Parki Źródliska I i II są wpisane do rejestru zabytków i oba uznane zostały za zbiorowe pomniki przyrody. 

W grudniu 2007 r., w konkursie organizowanym przez firmę ogrodniczą Briggs & Stratton, Źródliska zostały 
ogłoszone najpiękniejszym parkiem w Polsce i piątym pod względem urody w Europie.
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 – rozcięcie parku 3 Maja z parkiem im. Roberta Baden-Powella ulicą Konstytucyjną48,
 – modernizacja ul. Bednarskiej (wg planu zakładany układ 1 x 4 – czterech pasów 
ruchu)49 – przyjmując wariant I budowy, ulica przetnie teren historycznego parku 
Legionów i parku im. Dąbrowskiego, a przyjmując wariant II – przecięty zostanie na 
pół „jedynie” „młody” park Dąbrowskiego50 (tak samo jak w wariancie I, przy czym 
realizacja zaprojektowanych czterech pasów ruchu doprowadziłaby niewątpliwie 
do likwidacji parku).
Nowe plany modernizacji łódzkiej komunikacji dalej w sposób znaczący inge-

rują z zasób zieleni historycznej, ale, co pozytywne, napotykają sprzeciw społeczny 
(np. organizacja protestu „Konstytucyjna”, zorganizowanego przez specjalnie powo-
łane Stowarzyszenie Racjonalna Konstytucyjna51.

Degradacja historycznego otoczenia parku – zmiany ekspozycji czynnej i biernej 
parków

Wydawać by się mogło, że sąsiedztwo zabudowań fabrycznych może obniżać 
walory otoczenia parku, ale nie w Łodzi. Łódzkie fabryki są/były wyjątkowe – są świa-
dectwem bogatej historii architektury i budownictwa industrialnego od lat 20. XIX wie-
ku po okres II wojny światowej: prezentują różne style architektoniczne (klasycyzm, 
historyzm, secesję, modernizm, elementy gotyku) i nadal posiadają wysokie walory 
estetyczne52.

Wiele wartościowych kompleksów fabrycznych z sąsiedztwa parków zostało zrów-
nanych z ziemią. Część terenów powyburzeniowych znajduje się w strefie ekspozy-
cji czynnej parków: dla parku Kilińskiego – nowa mieszkaniówka grodzona: Barciński 
Park, wybudowana na terenie po wyburzonej fabryce Barcińskiego; dla parku 
Poniatowskiego – teren powyburzeniowy po zespole fabrycznym Eeiserta; dla parku 
Helenowskiego – teren po wyburzeniu fabryki Biedermanna53; a z parku Reymonta – 
teren po wyburzeniu kompleksu fabrycznego Geyera.

W ekspozycję czynną i bierną parków bardzo zdecydowanie wkracza komercyjna 
zabudowa – głównie osiedla deweloperskie i hotele.

Sąsiedztwo zieleni znacznie podnosi walor budowanych mieszkań, ponieważ po-
wierzchnia biologicznie czynna w obrębie działki budowlanej ograniczana jest z regu-
ły do minimum, czemu paradoksalnie sprzyja prawo54.

48 Ul. Konstytucyjna przebiegałaby niespełna kilometr na wschód od ul. Kopcińskiego (trasa wybudowana 
w latach 60. XX w.), co już brzmi kuriozalnie. Łodzi jest potrzebna „prawdziwa” obwodnica wschodnia, a nie 
powielanie istniejących tras kosztem strefy śródmiejskiej z rozbudowywaną funkcją mieszkaniową i cennymi 
historycznymi parkami.

49 Kilkaset metrów od ul. Bandurskiego przebiega ul. Paderewskiego, która po budowie Trasy Górnej nie 
będzie obarczona ruchem tranzytowym, a więc nie będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia.

50 Park założony został w 1960 r. (wg projektu inż. K. Chrablewskiego) i położony jest w dzielnicy Górna między 
ulicami: Rzgowską, Jarosława Dąbrowskiego, Podmiejską i Stanisława Jachowicza.

51 Protest Konstytucyjna, http://www.protest-konstytucyjna.pl/spotkanie-protestujacych/ (dostęp: 1.9.2013).
52 M. Kronenberg, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczna miasta. Przy- 

kład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 97-99.
53 Na terenie fabrycznym zachowały się tylko dwie wieże: ciśnieniowa i kurzowa.
54 Zdeprecjonowanie wskaźnika „powierzchnia terenu biologicznie czynnego”, którym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 461) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określano: „grunt rodzimy pokryty roślinnością” do 
„nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację” (zmiana z dnia 12 marca 
2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461), co umożliwiło inwestorom na zmniejszenie powierzchni z gruntem rodzimym.
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Apartamentowce Helenów Park wznoszone są w bezpośrednim sąsiedztwie par-
ku Helenów – na razie powstał jeden budynek mieszkalny. Budowa planowanego 
kompleksu na pewno nie pozostanie bez wpływu na ekosystem parkowy, ze względu 
chociażby na standardowe wyposażanie apartamentowców w podziemne garaże.

Kolejny apartamentowiec – Solaria Park – został zbudowany w samym centrum 
miasta na granicy z zabytkowym parkiem im. H. Sienkiewicza. Pierwsze konsekwen-
cje budowania „na styk” z parkiem już są widoczne – korony drzew rosnących przy 
elewacji apartamentowca (południowej) zostały drastycznie przycięte (obcięcie 
grubych konarów doprowadziło do degradacji walorów estetycznych i naruszenia 
statyki drzew) (Il. 1). Za kilka lat drzewa parkowe zaczną reagować na zmiany, jakie 
budowa spowodowała w środowisku gruntowo-wodnym.

Nowe łódzkie hotele szukają dobrze skomunikowanych miejsc z otwartym, szero-
kim widokiem na zieleń komponowaną, dlatego chętnie wkraczają w strefę ekspozy-
cji czynnej dużych, zabytkowych parków. Niestety, ich lokalizacja i forma często burzą 
cenny, historycznie utrwalony porządek parkowego otoczenia.

Park Poniatowskiego w swoim sąsiedztwie doczekał się budowy dwóch hoteli: trzy-
gwiazdkowego hotel Qubus (przy al. Mickiewicza 7, u zbiegu z ul. Żeromskiego, pro-
jekt – łódzka APA Projekt, oddany do użytku w 2006 r.) i czterogwiazdkowego hotelu 
DoubleTree by Hilton (ul. Łąkowa 29, u zbiegu z al. Mickiewicza, pierwszy w Polsce 
hotel marki DoubleTree by Hilton, projekt – biuro APA Kuryłowicz & Associates, oddany 
do użytku w lipcu 2013 r.)55.

Hotel Qubus widoczny jest z północno-wschodniej części parku. Elewacja wyłożo-
na klinkierem miała nawiązywać do architektury fabrycznej, której w otoczeniu nagle 
zabrakło (wyburzono kompleks fabryczny dawnych zakładów Eiserta). W tej sytuacji 
trudno powiedzieć, że na lokalizacji hotelu zyskało otoczenie parkowe.

Lokalizacja i forma drugiego hotelu – DoubleTree by Hilton – mimo że sama inwe-
stycja ze względu na prestiż marki i renomę autora projektu cieszy łodzian, zdecydo-
wanie zburzyła harmonijny dotąd układ przestrzeni – bryła hotelu deklasuje historycz-
ną dominantę – wieżę kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej (Il. 2).

Uciążliwe sąsiedztwo zielonego, historycznego sacrum

Przy podejmowaniu decyzji przez miasto, zwłaszcza tych z założenia pozytywnych, 
bo związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego, często bagatelizuje 
się potrzebę przeprowadzenia analizy oddziaływania powstającej struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej na bliższe i dalsze otoczenie. Ujemnego wpływu nowych inwesty-
cji, zwłaszcza tych, które biją rekordy „wielkości” w skali krajowej – Manufaktura56, nie 
bierze się po prostu pod uwagę.

Część katolicka jednej z najważniejszych zabytkowych łódzkich nekropolii – trójwy-
znaniowego Cmentarza Starego57 – od siedmiu lat sąsiaduje z największym centrum 
handlowo-usługowo-rozrywkowym miasta i kraju – Manufakturą. Cmentarz od komer-
cyjnego giganta oddziela jedynie ul. J. Karskiego, zbudowana w celu zapewnienia 
sprawniejszej obsługi sektora handlowego centrum.

55 A. Hac, Pierwszy w kraju DoubleTree by Hilton jest w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 17.7.2013.
56 Manufaktura – największa rewitalizacja budynków pofabrycznych w Europie (27 ha), oddana do użytku 

w 2006 r.
57 Cmentarz założony w 1855 r., przy zbiegu ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej, jest trójwyznaniowy – podzielony 

na części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha).
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Zieleń cmentarna w sezonie wegetacyjnym przysłania krzyczące reklamy 
Manufaktury i ogranicza/tłumi hałas imprez, ale gdy drzewa tracą liście, sąsiedztwo 
to staje się uciążliwe dla sacrum58.

Mimo niewątpliwego sukcesu komercyjnego inwestor Manufaktury nie rozwiązał 
nagłaśnianego na etapie powstawania projektu problemu bezkolizyjnego skomu-
nikowania inwestycji z resztą miasta, czego konsekwencje ponosi m.in. zabytkowy 
cmentarz. Spokojna dotąd przycmentarna ul. Ogrodowa stała się drogą dojazdową 
dla transportu indywidualnego, a także zaopatrzenia Manufaktury.

4. PODSUMOWANIE

W Łodzi od lat obserwujemy wzrost problemu konfliktowego sąsiedztwa zieleni za-
bytkowej. Główny problem stanowi obciążanie parków lub/i ich bliskiego otoczenia 
przez nadmiernie rozbudowującą się komunikację, która wbrew ogólnie przyjętym 
tendencjom, zamiast odciążać, obarcza miasto, a także komercyjną zabudowę, in-
gerującą w strefę ekspozycji czynnej lub/i biernej chronionych obiektów zieleni kom-
ponowanej. Skomercjalizowany rynek nieruchomości pryncypialnie dyktuje warunki 
sąsiedztwa historycznym parkom59.

Rewitalizacja przyrodnicza o charakterze implantacyjnym w przypadku zieleni za-
bytkowej jest zabiegiem bardzo pożądanym, ale niewystarczającym, ponieważ nie 
rozwiązuje problemu zasilania wyjaławiających się ekosystemów parkowych. Zielone 
zabytki w strefie wielkomiejskiej są skazane na alienację przyrodniczą i dodatkowo 
coraz bardziej dociążane emisją liniową ciągów komunikacyjnych, a także narażone 
na stochastyczną przebudowę otoczenia.

Aby odpowiednio zabezpieczyć zieleń zabytkową przed postępującą degrada-
cją „odsąsiedzką”, wskazane jest opracowanie koncepcji rewitalizacji przyrodniczej 
w skali miasta z klauzulą nadrzędności w stosunku do przeprowadzanej dotąd spon-
tanicznie/chaotycznie i fragmentarycznie rewitalizacji urbanistyczno-architektonicz-
nej. Zagwarantowanie priorytetu rewitalizacji przyrodniczej wynika z potrzeby zapew-
nienia ciągłości systemowi zieleni miejskiej (budowa zielonej infrastruktury łączącej 
obiekty zieleni komponowanej i inne tereny z przewagą naturalnego pokrycia, i dalej 
z terenami otwartymi miasta). Powstały dwie koncepcje wiązania cennych obszarów 
zieleni miejskiej w ogólnomiejski system – obie w różnym zakresie niedoskonałe60.

Łodzi potrzebny jest racjonalny plan rewitalizacji przyrodniczej miasta, który po-
przedzić powinna decyzja o nadaniu obiektom zieleni publicznej w pełni zasłużonego 
cenzusu inwestycji celu publicznego. System zieleni powinien w maksymalnym stop-
niu odciążać funkcyjnie zabytkowe struktury przyrodnicze i zapewnić odpowiednie 
warunki do utrzymywania zabytkowego potencjału przyrodniczo-kulturowego dla 

58 Na widok reklam Manufaktury narażona jest wschodnia, katolicka część Cmentarza Starego (przez 
ul. Karskiego).

59 B. Wycichowska, Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2012, 435.
60 Pierwsza: Łódzki Zielony Krąg Tradycji i Kultury – koncepcja urbanistyczna z 1993 r. (zawarta w mpzp Łodzi). 

Ideą była ochrona najcenniejszych obszarów i obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowo-przyrodniczym, 
znajdujących się w centrum miasta (nie dla całego miasta!). Realizacja ograniczona została do 
rewitalizacji implantacyjnej zabytkowych parków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego Łodzi. 
Druga: Błękitno-Zielona Sieć – koncepcja urbanistyczna, zakładająca stworzenie oplatającej całe miasto 
spójnej sieci połączonych ze sobą parków miejskich i innych terenów o przewadze pokrycia naturalnego, 
której najważniejszym elementem mają być zrenaturyzowane doliny łódzkich rzek („odtworzenie” 
w deklarowanym zakresie łódzkich rzek nie jest możliwe).
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współczesnego i przyszłych pokoleń, natomiast pełne rozpoznanie i analiza sytuacji 
przestrzennej terenów zieleni miejskiej, zamknięta w studium krajobrazowym, powin-
na stanowić obligatoryjną podstawę do określania miejsca lokalizacji i parametrów 
zabudowy, która może powstać w strefie ekspozycji czynnej lub/i biernej zabytko-
wego obiektu zieleni (wysokość, kubaturowość, kształt, materiałowość, kolorystyka, 
iluminacja).


