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S t r e s z c z e n i e  

W artykule określono potrzebę powstania projektu, zdefiniowano uwarunkowania i założenia funk-
cjonalno-przestrzenne oraz zaprezentowano projekt Nowego Centrum Miasta – nowego „serca” Ło-
dzi. Scharakteryzowano etapy i najważniejsze obiekty, z określeniem wytycznych architektonicznych 
i programowych.  
Przedstawiono również reguły budowy nowego „serca” miasta: porządkowanie „starej” tkanki urbani-
stycznej, z zachowaniem jej istotnych elementów stanowiących o tożsamości i historii miasta, zago-
spodarowanie wolnej przestrzeni, uporządkowanie lub stworzenie nowych atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych oraz planowaną poprawę funkcjonalności systemu komunikacyjnego.  
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A b s t r a c t  

The article discusses the need to create the New City Centre – the New "Heart" of Łódź and the con-
ditions and functional-spatial assumptions for this idea. The author describes the consecutive stages 
and the most important buildings of the Centre, together with the architectural and program directives. 
The author also presents the principles of building the New "Heart of the City", which include putting 
in order the "old" urban tissue, preserving important elements which reflect the identity and history of 
the city, developing the unoccupied space, restructuring or creating new attractive public spaces, and 
improving the functionality of the transport system. 
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1. Wstęp 
 

Układ przestrzenny Łodzi nie posiada ani wielkomiejskiej skali, ani wielkomiejskiego charakteru. 
Poza XIX-wiecznym śródmieściem, częściowo zdegradowanym przez niefortunne przebudowy, z czy-
telną osią kompozycyjną – ul. Piotrkowską, brak klarownych struktur, które organizowałyby przestrzeń. 
Kolejny niedosyt w aspekcie miejskości to niedobór znaczących, dobrze zorganizowanych przestrzeni pu-
blicznych, widoczna dezintegracja i degradacja obszarów miejskich spowodowana wieloletnimi zanie-
dbaniami, wspomnianą nieprzemyślaną przebudową śródmieścia i nadmierny rozwój terytorialny miasta, 
za którym nie nadążały przekształcenia wewnętrzne [20].  

 
2. Miejskie przestrzenie publiczne aspirujące do tytułu „serca miasta”  

 
Łódź nie posiada jasno zdefiniowanego centrum, dysponuje natomiast przestrzeniami, które z róż-

nym powodzeniem kreuje się „na” centrum – „serce miasta”. Pierwsze miejsce, mimo przejawów 
degradacji, nadal zajmuje historyczna przestrzeń ul. Piotrkowskiej, ze znanymi pubami, sklepami, pasa-
żami w podwórkach, a przede wszystkim z dobrze zachowaną historią miasta, utrwaloną w wystroju ar-
chitektonicznym ulicy. Niestety, rozwój dwóch pozostałych centrów miasta, z dużą i atrakcyjną ofertą 
handlowo-usługową (nieporównywalny standard materialny), doprowadził do niekorzystnych zmian ja-
kościowych i funkcjonalnych, a w konsekwencji do wyraźnego obniżenia standardu wizualnego i funk-
cjonalnego ul. Piotrkowskiej.  

Drugie miejsce z aspiracjami na pozycję lidera zajmuje „Manufaktura” – imponujące centrum han-
dlowo-rozrywkowo-kulturalne, które obejmuje teren XIX-wiecznego imperium fabrykanta Izraela Po-
znańskiego (w tamtym czasie jeden z największych zakładów bawełnianych w Europie). Zrewitalizowany 
27-hektarowy teren poprzemysłowy (rewitalizacja implantacyjna) [4] obejmuje zabytkowe obiekty fa-
bryczne (13 odnowionych budynków zabytkowych) i współczesną architekturę. W 2006 r. 3-hektarowy 
rynek „Manufaktury” otrzymał pierwszą nagrodę w I edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich 
na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Nagrodzony rynek to „aktualnie jedyny 
duży plac miejski o charakterze forum integrującego społeczność miasta”. Manufaktura, która miała two-
rzyć północny biegun dla liniowego centrum handlowego – ul. Piotrkowskiej, szybko sama przejęła rolę 
dużego, ale – co łatwo zauważyć – słabo zintegrowanego z miastem centrum. Główny problem polega na 
tym, że zastosowane rozwiązania przestrzenne odcinają „Manufakturę” od sąsiadującej tkanki miejskiej, 
uniemożliwiając naturalne powiązania z centrum. 

Na trzecim miejscu plasuje się Galeria Łódzka – śródmiejski kompleks handlowy rozpatrywany 
łącznie z ciągiem obiektów kulturowo-usługowych zlokalizowanych wzdłuż al. Piłsudskiego – tworząca 
południowy biegun dla znaczącego odcinka ul. Piotrkowskiej (pl. Wolności–al. Mickiewicza).  

 
3. Uświadomiona potrzeba budowy nowego „serca miasta” 

 
Opis najbardziej znaczących przestrzeni publicznych potwierdza przyjętą tezę, że Łódź, mimo że 

posiada kilka obszarów pretendujących do roli „serca miasta”, praktycznie nie zbudowała klarownie wy-
kształconego, dobrze skomunikowanego, atrakcyjnie zdefiniowanego funkcyjnie i przestrzennie centrum 
miasta [12]. 

Niewątpliwie Łódź – miasto o wielonarodowościowych korzeniach (historyczne uwarunkowania), 
o rosnących aspiracjach kulturowych, o których najlepiej świadczy zaangażowanie miasta w organizację 
ważnych i docenionych na świecie imprez kulturowych, przede wszystkim Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” i „Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” – potrzebuje 
nowego, nowoczesnego centrum kulturowego – budowy nowego „serca miasta” [1, 2, 13]. 
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4. Projekt nowego Serca Miasta 
 
W dniu 9 kwietnia 2008 r. na podstawie umowy zawartej między Miastem Łódź a Fundacją Sztuk 

Świata, powstała nowa instytucja kultury EC-1 Łódź – Miasto Kultury do realizacji programu Nowe 
Centrum Łodzi. (Fundacja powołana w 2006 r. przez reżysera D. Lyncha, M. Żydowicza – dyrektora fe-
stiwalu „Plus Camerimage” i A. Walczaka – współwłaściciela Grupy Atlas jest partnerem miasta w reali-
zacji programu nowego centrum, który został przyjęty przez radnych w sierpniu 2007 r.) [15, 16].  

Projekt Nowego Centrum obejmuje zaniedbane i zdegradowane tereny śródmiejskie, położone 
w okolicach Dworca Fabrycznego, nieczynnej Elektrowni EC-1, Łódzkiego Domu Kultury i ośrodka 
lokalnej TVP. Paradoksalnie, kilkudziesięcioletnie zaniedbania i niegospodarność miasta przyczyniły się 
do tego, że miasto na starcie swoich ambitnych planów inwestycyjnych posiada w samym „środku” teren 
(ok. 90 ha), który bez większych wyburzeń nadaje się pod budowę nowego „serca miasta”.  

Najlepszą promocją dla tak wielkiego przedsięwzięcia jest realizowany pomysł zaangażowania 
w plany budowy światowej sławy twórców z dziedziny kultury i sztuki: wspomnianego już światowej re-
nomy reżysera Davida Lyncha, słynnego luksemburskiego architekta i urbanistę Roba Kriera [19]. 

Plan regulacyjny przygotowany przez Kriera [14, 18] jest sukcesywnie wypełniany obiektami 
projektowanymi przez innych architektów (szczegółowe decyzje zapadną po rozstrzygnięciu kolejnych 
„obiektowych” konkursów) [17]. Najważniejsze miejsce Nowego Centrum – „serce serca miasta” – za-
myka się w rejonie ulic Kilińskiego–Targowa–Składowa–Nowo projektowana–Tuwima, gdzie powstaną 
najbardziej znaczące obiekty: Centrum Kulturalne Sztuki Świata, hala festiwalowo-kongresowa, muzea, 
galerie, hotele, restauracje, puby, sklepy, apartamentowce. 

Plan Kriera przewiduje lokalizację w środku układu „nowoczesnej agory” – Rynku Kobro –  
2,5-hektarowego placu poświęconego wybitnej rzeźbiarce, której dzieła do dzisiaj inspirują artystów na 
całym świecie, Katarzynie Kobro (1898–1951). Łódź dzięki niej i jej mężowi, malarzowi Władysławowi 
Strzemińskiemu, którzy stworzyli w Łodzi jedyną w Polsce kolekcję międzynarodowej awangardy, od 
1931 r. – pierwszej wystawy sztuki awangardowej, zaczęła być postrzegana jako europejskie miasto 
sztuki [10]. Budowa Nowego Centrum ma na celu przywrócenie Łodzi wizerunku miasta sztuki i niewąt-
pliwie odegra dużą rolę w realizacji ambitnych planów kreowania miasta na europejską stolicę kultury 
2016 r. [15].  

Wolna przestrzeń rynku ma służyć jako miejsce codziennych spotkań i dużych imprez plenero-
wych: koncertów, pokazów i happeningów.  

Po zachodniej stronie rynku powstanie Specjalna Strefa Sztuki – nowoczesne centrum sztuki 
współczesnej o funkcjach wystawienniczych, muzealnych, edukacyjnych i rekreacyjnych prezentujące 
sztukę XX i XXI w. Zaplecze Strefy Sztuki będzie tworzyła Specjalna Strefa Kultury Czterech Ulic: Pol-
skiej, Żydowskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej (il. 1). Cztery narody i cztery kultury, które budowały XIX-wieczną 
Łódź przemysłową, teraz będą miały szansę wystąpić w roli współkreatorów nowego centrum kulturo-
wego miasta [3].  

Kilkanaście metrów pod rynkiem–placem znajdą się perony nowego Dworca Fabrycznego, który 
ma być podobny do zrealizowanego Hauptbanhoff w Berlinie. 

W Specjalnej Strefie Kultury powstanie również duże, nowoczesne, funkcjonalne muzeum sztuki 
współczesnej realizujace ideę maksymalnego wychodzenia ze sztuką do widza (eksponowanie dzieł sys-
temem „zza szyby”), tak by sztuka była i ogólnodostępna, i wszechobecna.  

Przy rynku (południowo-zachodnia pierzeja) ma powstać nowoczesne centrum festiwalowo-kon-
gresowe (4000 miejsc), w którym znajdzie swoje miejsce festiwal „Camerimage” [8]. 

W pierwszym etapie realizacji przewidziana jest budowa centrum kulturalnego na terenie stuletniej 
elektrowni EC-1. Zabytkowy budynek starej elektrociepłowni (unikalny przykład secesji przemysłowej) 
będzie rewitalizowany (konkurs na rewitalizację i adaptację EC-1 Zachód został już rozstrzygnięty) [14]. 
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W kompleksie EC-1 Zachód–Energopolis ma powstać Muzeum Techniki, na terenie EC-1 Połu-
dniowy Zachód – Okno Medialne ze studiem telewizji obywatelskiej i bogatym zapleczem medialnym, 
a w EC-1 Wschód – Sztuki Świata, gdzie obok prezentacji sztuki nowoczesnej organizowanej przez 
Galerię Fundacji Sztuk Świata znajdą swoje miejsce Teatr Dźwięku i filmowe warsztaty firmowane przez 
Davida Lyncha. Powstanie również Biblioteka Pięciu Książek – miejsce, w którym przechowywane będą 
książki podarowane bibliotece przez najwybitniejsze osobowości z całego świata.  

Centrum kulturalne zlokalizowane na terenie EC-1 będzie realizować cele w trzech ważnych ob-
szarach: upowszechniania nauki, edukacji oraz rozwoju i promocji Łodzi [9].  

Nowe Centrum Łodzi – kombinat kultury – będzie terenem łatwo dostępnym, dobrze skomuni-
kowanym w skali miasta [6]. 

 
5. Podsumowanie 
 
Łódź stoi przed drugą w swojej historii szansą na swój wielki rozwój, który miasto tym razem 

wiąże z wielką kulturą i wielką sztuką – z rozwojem europejskiego rynku konsumpcji sztuki współczesnej [7]. 
Budowa nowego centrum będzie rodzajem „kompensacji kulturowo-krajobrazowej” dla całej Ło-

dzi, a przede wszystkim dla wyraźnie dotąd zaniedbanej strefy śródmiejskiej miasta. „nowe serce” ma dać 
impuls do odrodzenia całego miasta z aspiracjami na tytuł europejskiej stolicy kultury i sztuki 2016 r. 
[15]. 

Pożądanym efektem inwestycji będzie nie tylko osiągnięcie harmonii przestrzennej, sprawności 
i ciągłości funkcjonowania, ale również umiejętne podtrzymywanie racjonalnych relacji łączących nowe 
centrum – „serce miasta” – z całym miastem. Powodzenie realizacji łódzkiego projektu kulturalnego bę-
dzie w dużej mierze zależało od determinacji i sprawności działania miasta (problemy prawno-własno-
ściowe, finanse), fundacji, powołanych autorytetów, sprawności w pozyskiwaniu funduszów unijnych 
i akceptacji społecznej [11]. Sukces inwestycji wymaga równoległej realizacji szybkiej kolei, która połą-
czy Łódź nie tylko z Warszawą, ale także z Wrocławiem i Poznaniem.  

Pieniądze na tę gigantyczną w skali miasta przebudowę mają pochodzić przede wszystkim 
z unijnych dotacji. Budowa centrum ma ruszyć na początku 2009 r., zaś cały projekt ma być zrealizowany 
do 2013 r.  

1. Introduction 
 

The spatial layout of Łódź is not metropolitan either in scale or in character. Apart from the 19th c. 
centre, partly degraded due to unfortunate reconstructions, with a clear composition axis – Piotrkowska 
Street, there are no distinctive structures to organize the space. Other deficits as regards the urban 
character are the lack of major, well organized public spaces, evident disintegration and degradation of 
urban spaces, caused by many years of neglect, ill-considered reconstruction of the city centre and 
excessive territorial development of the city, which was faster than internal transformations [20]. 

 
2. Urban public spaces aspiring to be "the Heart of the City" 

 
Łódź does not have a clear centre, but it possesses spaces which are being made the centre – 

"the Heart of the City". The  leading position,  despite signs of  degradation, still  belongs to the historical 
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space of  Piotrkowska Street, with its famous pubs, shops, yard passages, and first of all with the history 
of the city, well-preserved in the architectural décor of the street. Unfortunately, the development of 
the other two city centres with many attractive shops and services (incomparable material standard) has 
led to unfavourable qualitative and functional changes, and in consequence to a clearly lower visual and 
functional standard of Piotrkowska Street. 

The second leading position is held by "Manufaktura" – an impressive commercial and cultural 
centre, covering the area of the 19th c. factory empire, the property of Israel Poznański (in those times it 
was one of the largest cotton-wool factories in Europe). The revitalized 27-hectare post-industrial area 
(implantation revitalization) [4] includes both historical factory buildings (13 renovated buildings) and 
modern architecture. In 2006 the 3-hectare Manufaktura Square received the first prize in the 1st edition of 
the Polish Urban Planners Society competition for the best developed public space in Poland. The Square 
is currently the only large city square of the forum type, integrating the inhabitants of the city. 
"Manufaktura", which was supposed to be the northern pole of the linear commercial centre, Piotrkowska 
Street, soon took on the role of a large centre. However, it is poorly integrated with the central city. 
The main problem is that the existing spatial solutions separate "Manufaktura" from the adjacent urban 
tissue, making natural connections with the centre impossible. 

The third position is occupied by the Łódź Gallery (Galeria Łódzka) – a central commercial 
complex combined with a number of cultural and service outlets situated along Piłsudski Avenue and 
creating the southern pole of a significant section of Piotrkowska Street (Plac Wolności–Mickiewicza 
Avenue).  

 
3. A conscious need to build a new "Heart of the City" 

 
The description of the most significant public spaces confirms the thesis that Łódź, despite having 

a number of areas aspiring to be the heart of the city, practically does not have a distinctive city centre 
with good transport links and attractive functions and layout [12].  

Łódź is a city of multi-national roots (historical conditions) and growing cultural aspirations, 
which can be seen in the city’s involvement in the organization of important and world-known cultural 
events, first of all the "Camerimage" International Festival and "The Dialogue of Four Cultures Festival". 
As such, it needs a new, modern cultural centre, a new "Heart of the City" [1, 2, 13]. 

 
4. The project of a new "Heart of the City" 

 
On 9th April 2008, on the basis of an agreement between the City of Łódź and the World Art 

Foundation, a new cultural institution was created, called EC-1 Łódź – a City of Culture, in order to carry 
out the New Centre of Łódź Project. The Foundation was established in 2006 by D. Lynch, the film 
director, M. Żydowicz, the director of the Plus "Camerimage" Festival, and A.Walczak, one of the owners 
of the Atlas Group. It is the city’s partner in the realization of the New Centre Project, which was 
accepted by the local government in August 2007 [15, 16]. 

The New Centre Project includes the neglected and degraded central areas in the vicinity of 
the Fabryczny Railway Station, the closed down EC-1 Power Plant, Łódź Cultural Centre and the local 
TV centre. Paradoxically, the years of neglect and mismanagement of the city have given it an area (about 
90 hectares) in the very centre, which can be easily used for building the new "Heart of the City", without 
major demolition.  

The best promotion for such a huge enterprise is the idea to involve world-famous artists in 
the realization of the project, like David Lynch, the film director, or Rob Krier, a famous Luxembourgian 
architect and urban planner [19]. 
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The regulation plan prepared by Krier [14, 18] is gradually filled with buildings designed by indi-
vidual architects (detailed decisions will be taken after consecutive competitions for buildings have been 
won) [17]. The most important place of the New Centre – "the Heart of the City" – is contained within 
the area of Kilinskiego-Targowa–Skladowa–Nowo projektowana–Tuwima Streets, where the most promi-
nent buildings will be erected: The Cultural Centre of World Art, the festival-congress hall, museums, 
galleries, hotels, restaurants, pubs, shops and apartment buildings. 

Krier’s plan assumes placing a modern agora in the centre – Kobro Square – a 2,5 hectare square 
dedicated to a distinguished sculptor, Katarzyna Kobro (1898–1951), whose works have been inspiring 
artists all over the world. Thanks to K. Kobro and her husband, Władysław Strzemiński, a painter, who 
created the only Polish collection of international avant-garde (the first exhibition of the avant-garde art 
was held in 1931), Lodz started to be perceived as a European city of art [10]. The construction of 
the New Centre is to regain this image and will surely be very important in the realization of the 
ambitious plans to make the city the European capital of culture in 2016 [15]. 

The free space of the Square is supposed to be a site for everyday meetings and large open-air 
events, like concerts, shows and happenings. 

On the west side of the Square there will be the Special Art Zone – a very modern centre of 
contemporary art, performing a variety of functions (exhibitions, museum, educational and recreational 
functions), and presenting the art of the 20th and 21st c. The Art Zone will be backed up by the Special 
Zone of the Four Streets Culture: Polish, Jewish, German and Russian (ill. 1). Four nations and four 
cultures which created the 19th c. industrial Łódź will have a chance to take part in creating a new cultural 
centre of the city [3].  

Several meters below the agora there will be platforms of the new Fabryczny Railway Station, 
which is to be similar to the Hauptbanhoff in Berlin.  

In the Special Culture Zone there will also be a large, modern functional museum of modern art, 
following the idea of bringing art to the people (displaying pieces of art "from behind the window pane"), 
so that art is easy to access and omnipresent. 

Next to the agora (south-west frontage) there is to be a modern festival-congress centre (four 
thousand seats), where the Camerimage Festival will be taking place [8].  

The first stage will include the construction of a cultural centre on the premises of the century-old 
EC-1 Power Plant. The historical building (a unique example of industrial secession) will be revitalized 
(the competition for the revitalization and adaptation of EC-1 West has already been won) [14]. 

The EC-1 West–Energopolis complex is to include the Museum of Technology, the EC-1 South-
West – the Medial Window with a citizens’ television studio and rich media resources, and in the EC-1 
East – World Arts modern art will be presented by the Gallery of World Arts Foundation, including 
the Theatre of Sound and film workshops supported by Lynch. There will also be the Library of Five 
Books – a place where books given as gifts by the most renowned personalities from all over the world 
will be stored and displayed. 

The cultural centre on the EC-1 premises will attain three important objectives: popularizing 
science, education, as well as developing and promoting Łódź [9]. 

The New Centre will be easily accessible by the city transport [6]. 
 
5. Summary 

 
For the second time in history Łódź has a chance for great development, this time connected with 

culture and art, with the development of the European market of modern art consumption [7]. 
The construction of the new centre will be a kind of "cultural and landscape compensation" for whole 

Łódź, and first of all for the neglected central part of the city. The new "heart" is to trigger the renaissance of 
the whole city which will aspire to the title of the European cultural capital in 2016 [15]. 
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The assumed effect of the investment is not only spatial harmony and effective and smooth 
functioning, but also skilful maintenance of rational relations between the new centre and the whole city. 
The success of the project will largely depend on the determination and effectiveness of the city 
authorities coping with legal, ownership and financial problems, on foundations, EU funds and social 
acceptance [11]. Success also requires building a fast railway system which will link Łódź with Warsaw, 
Wrocław and Poznań. 

The money for this gigantic enterprise is to come mostly from the EU funds. Works are to start at 
the beginning of 2009 and be completed by 2013. 
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Il. 1. Koncepcja Nowego Centrum Miasta Łodzi (oprac. Fundacja Sztuk Świata, 2007 r.) 

Ill. 1. The concept of the New Łódź City Centre (World Arts Foundation, 2007) 




