
Notatka 

z przebiegu spotkania na temat utworzenia na terenie dawnej zajezdni tramwajowej „Brus” 

przy ul.Konstatynowskiej 115 Laboratorium Transportu „LaboT” 

 

Data spotkania 15.01.2014 r. 

Miejsce spotkania: Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi ul.Wigury 12  

Uczestnicy : wg załączonej listy 

Organizator spotkania : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi 

 

1. Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami 

Tomasz Adamkiewicz.  

2. Projekt Laboratorium Transportu „LaboT” zaprezentowali przedstawiciele Zarządu NCŁ 

Bartek Brzozowski i Cezary Woszczyk 

Prezentacja omawiała historię pomysłu, lokalizację, założenia programowe, 

architektoniczne , finansowe oraz cele działania. 

3. Dyskusja nad przedstawionym projektem zagospodarowania dawnej zajezdni 

tramwajowej  

Pytania i uwagi dotyczące w/w projektu 

 

Wojciech Źródlak – Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

Wg przedstawionego projektu placówka „LaboT” nie będzie spełniać funkcji muzealniczych. 

Muzeum przy ul.Wierzbowej posiada ogromną i bardzo ciekawą kolekcję eksponatów, ktoś 

musi się nią opiekować. Multimedia to nie wszystko. W innych łódzkich muzeach też można 

stworzyć multimedialne wystawy, wystarczy wygospodarować na to odpowiednie środki.  

Czy „LaboT” zapewni miejsce na rozbudowywanie kolekcji? 

 

Wojciech Szygendowski Wojewódzki Konserwator Zabytków  

Projekt nie był konsultowany z biurem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 

zaprezentowanej formie nie ma szans na realizację. 

 

Jakub Tarka Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi  

Padło wiele ciekawych uwag, pojawiły się też nowe okoliczności w postaci braku zgody 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na nowe naniesienia w takiej skali. 

Najważniejszym teraz zagadnieniem jest brak zgody WKZ na zaproponowaną formę 

ekspozycji kolekcji lotniczej Wobec tego należy rozważyć propozycję Stowarzyszenia 

"Kompania Brus", aby wykorzystać pole naprzeciwko zajezdni i stworzyć tam wystawę 

samolotów wzbogaconą o skansen militariów. Zwiększy to koszt inwestycji, ale wynikające 

z tego korzyści mogą być wielokrotnie większe. Na grudniowym spotkaniu w siedzibie 

Zarządu NCŁ oszacowaliśmy, że Tramwajowa Linia Turystyczna,  zorganizowane dni  

otwarte zajezdni Brus oraz różne wydarzenia w schronie przyciągnęły około 30 tys. 

zwiedzających, czyli 1/4 planowanej liczby gości „LaboT”. To jest ogromny potencjał to 

wykorzystania.  

Brus jest jednak najlepszym miejscem do stworzenia placówki zajmującej się historią 

transportu, a zgłoszone uwagi powinny być bodźcem dla dopracowania projektu, aby móc 

jak najszybciej przejść do fazy realizacji. 

 

Katarzyna Gębicka-Stępień, przewodnik łódzki – Centrum Informacji 

Turystycznej w Łodzi 

Muzeum musi opowiadać jakąś prawdziwą, oryginalną i przekonującą historię, korzystać z 

tradycji i tożsamości danego miejsca. Zabytkowa tkanka zajezdni powinna być zachowana w 



nienaruszonym stanie, aby wspierana rekonstrukcjami i multimediami, zapewnić 

zwiedzającemu logiczną i spójną trasę w placówce. Samoloty dobrze się skomponują 

naprzeciwko, przy bunkrze. 

 

Andrzej Amerski, Andrzej Wrona 

Wady dotychczasowego projektu: 

- nie rokuje żadnych wartości muzealnych a przypomina centrum rozrywki, 

- brak konsultacji z zainteresowanym środowiskiem muzealniczym, którego taki 

projekt szczególnie dotyczy,  

- brak tematów, które pokazałyby rys historyczny eksponatów z terenu Łodzi lub 

województwa łódzkiego, 

- przedstawiona całość powinna być umiejscowiona na trzech osobnych terenach, 

- powinny być pozostawione miejsca na dostawienie kolejnych eksponatów. 

Konkluzja dotycząca wizualizacji zaprezentowanej pod nazwą: Laboratorium 

Transport "LaboT" jest następująca : nie da się pogodzić wszystkich propozycji 

wystawienniczych zaproponowanych w projekcie na tak małym terenie z 

zachowaniem HISTORYCZNEJ WARTOŚCI ZAJEZDNI na BRUSIE. Chociaż 

prezentowana tematyka jest sobie pokrewna  to jednak celowym byłoby rozdzielenie 

jej na trzy odrębne kolekcje/prezentacje/wystawy, które mogą a wręcz powinny ze 

sobą sąsiadować i współpracować, co zasadniczo podniesie walory wystawienniczo-

poznawcze: 

TEREN TRAMWAJOWY 

Na tym terenie byłyby zgromadzone tramwaje związane z łódzką komunikacją 

tramwajową. Tramwaje stacjonowałyby na terenie zajezdni Brus. Można pokazać jak 

wyglądała dawniej zajezdnia tramwajowa. Do zwiedzania udostępnić kanał naprawczy 

z tramwajem stojącym na nim. W czasie zwiedzania można zobaczyć jak wygląda 

tramwaj pod spodem. Za budynkiem zajezdni postawić na torach odrestaurowane 

zabytkowe tramwaje. Tramwaje powinny stać tak żeby w razie jakiegoś święta mogły 

wyjechać na miasto. Można za opłatą wykonać przejazd zabytkowym tramwajem z 

Brusa do Konstantynowa i z powrotem do zajezdni Brus. Byłoby to piękną atrakcją. 

Dodatkowo można zorganizować wystawę planszową ze zdjęciami tramwajów z 

miasta i okolicznych miejscowości połączonych w przeszłości komunikacją 

tramwajową z Łodzią na przestrzeni ubiegłego wieku. W gablotach powinny być 

umieszczone również ubiory w jakich pracowali dawniejsi pracownicy tramwajów. W 

tym temacie najwięcej do powiedzenia powinni mieć członkowie Klubu 

Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. 
TEREN AUTOBUSOWY 

Na tym trenie stałyby autobusy jakie jeździły po Łodzi. Mogą stacjonować autobusy 

ze Stowarzyszenia Zabytkowych Autobusów. W razie braku eksponatów można 

uzupełniać to planszami zabytkowych i pierwszych autobusów jakie jeździły po 

wojnie na terenie Łodzi. W części ruchu drogowego można umieścić dwa symulatory 

o jakich była mowa na prezentacji. (symulator uderzenia w przeszkodę i symulator 

wypadkowego dachowania). Powinni decydować członkowie Stowarzyszenia jak 

wyżej oraz pracownicy Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź. 
TEREN LOTNICZY 

Ustawienie samolotów w kolejności historycznej lotniczej Łodzi. Umieścić samolot 

Bleriot, ten który dokonał pierwszego przelotu nad Łodzią. Jest model w skali 1:2 w 

Łodzi. Samolotów powinno być tyle na ile pozwoli teren. Prezentowane samoloty 

(cywilne i wojskowe) powinny być związane historycznie z ziemią łódzką; można tu 

wykorzystać samoloty wojskowe, które były w kolekcji J. Lewandowskiego na 



Lublinku, a obecnie są w centralnym Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (było 

podpisane porozumienie w tej sprawie). Wskazanym byłoby, by eksponaty 

wystawiennicze były w stanie umożliwiającym obejrzenie wnętrza kabin. Pięknym 

eksponatem jest tu samolot pasażerski Tu-134 (będący nadal w Łodzi - jest on z 

kompletną kabina i siedzeniami), jeden z wielu typów jakie latały nad Łodzią. Dla 

niektórych zwiedzających byłaby to jedyna? możliwość zobaczenia samolotu 

pasażerskiego w środku i posiedzenia za jego sterami. W sekcji lotniczej Policji jest 

śmigłowiec Mi-2 WILCZEK, który został tam zatrzymany ponieważ miał być 

przekazany do mającego powstać muzeum lotniczego w Łodzi. Zabiegaliśmy 

wcześniej aby został w Łodzi. Jako atrakcję można ustawić symulator lotów. W części 

lotniczej powinno znaleźć się również miejsce (pawilon), w którym mogli by 

zaprezentować swoje zbiory Łódzcy Seniorzy lotnictwa. Tu wymagane byłyby 

konsultacje z Łódzkim Klubem Seniorów Lotnictwa, Aeroklubem Łódzkim, 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi S.A., Oddziałem Lotniczy Policji oraz 

Portem Lotniczym im. W. Reymonta. 
Być może właściwym byłoby w przyszłości nawiązanie współpracy z Grupą „Archeo” 

w Łasku  działającą przy 32 Bazie Lotniczej w Łasku, a będącej w posiadaniu 12 

pięknie utrzymanych płatowców, które są ogromną atrakcją dla odwiedzających 32 

Bazę podczas różnego rodzaju wizyt na jej terenie. Rocznie zwiedza kolekcję około 5 

tys. osób. 

Właściwym byłoby również wybudowanie pomieszczenia (jednego wspólnego lub 

trzech zlokalizowanych w każdym z oddziałów) pozwalającego na 

przeprowadzenie poglądowych prelekcji, przeznaczonych dla zwiedzających a 

szczególnie młodzieży szkolnej, związanych z historią komunikacji miejskiej 

(konnej, tramwajowej, autobusowej), historią lotnictwa oraz być może ogólnie 

wojskowości z naciskiem na tematykę I i II Wojny Światowej. 

 

Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów  Kompanja Brus 

Miasto powinno rozważyć możliwość wykupienia  terenów na przeciw zajezdni i utworzenia 

tam Muzeum Lotnictwa. Projekt zagospodarowania terenu Łódź-zachód w formie 

przedstawionej przez firmę Deloitte, uważamy za nie możliwy do zaaprobowania, co zresztą 

przedstawił Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Wojciech Szygendowski. 

Zachowanie zabytkowej zajezdni przy ul. Konstantynowskiej 115 w obecnej formie jest 

najlepszym rozwiązaniem. Opracowanie nowej koncepcji zagospodarowania terenów Łódź-

Zachód daje wiele możliwości dla urbanistów i architektów  połączenia nowoczesności z 

historią oraz włączenie dawnych terenów poligonu w całość projektu. ŁSMM  uważa że 

jednym z najlepszych rozwiązań było by utworzenie Muzeum Lotnictwa, na terenie działki 

obecnie znajdującej się w rękach prywatnych, a wystawionej na sprzedaż. 

Za tym rozwiązaniem przemawia fakt iż jest to dość rozległy teren na którym istnieje wiele 

możliwości wyeksponowania samolotów oraz co jest też ważne daje możliwości 

umieszczenia tam kolekcji pojazdów militarnych (i nie tylko) znajdujących się obecnie w 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych. 

Miejsce to niewątpliwie jest też dobrze skomunikowane , ponieważ z jednej strony znajduję 

się przy DK 710 z zapewnionym dogodnym dojazdem od centrum Łodzi komunikacją 

zbiorową, jak również od strony osiedla gdzie również istnieje wiele linii autobusowych. 

Połączenie terenów kładką przebiegającą nad DK 710 zapewni bez kolizyjne 

przemieszczanie się zwiedzających, jak również nie podniesie znacząco kosztów inwestycji. 

Z uwagi na coraz powszechniejsze zjawisko niszczenia zabytków w naszym mieście i 

zalewania wszystkiego szkłem i betonem, starajmy się uratować to co jeszcze nam zostało po 

naszych przodkach ku pamięci przyszłych pokoleń. 



Bo jeśli nie my będziemy pamiętać o historii, to kto będzie pamiętał o Nas 

 

Ryszard Kobza  

Dlaczego wg firmy doradczej kładącej nacisk na interaktywność odpadła Wydawnicza? Ze 

względu na tradycje lotnicze właśnie Wydawnicza jest bardziej związana z lotnictwem niż 

Brus (lotnisko, zakłady lotnicze). Drugie pytanie - każde muzeum stara się rozwijać i 

wzbogacać swoje zbiory, więc do swojej działalności pozyskuje nowe eksponaty. Jak to 

będzie z Brusem przy okazji np. pozyskania następnego dużego samolotu, gdzie będzie 

umieszczony? 

 

Elżbieta Muszyńska Prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów 

Polskich 

Temat zabytkowej zajezdni tramwajowej na Brusie jest mi szczególnie bliski, ponieważ 

znajduje się w obszarze, który był tematem prac badawczych prowadzonych w Instytucie 

Architektury i Urbanistyki PŁ. Jako Kierownik Zespołu Projektowania Urbanistycznego 

przewodniczyłam grupie osób opracowujących na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi temat 

badawczy poświęcony wykorzystaniu na nowe cele dawnego poligonu wojskowego Brus, 

kupionego przez Miasto w 2009 r. Temat ten, po dalszych badaniach, został także włączony 

do szerszego opracowania zakończonego w 2013 r. Był on przedmiotem umowy zawartej 

między Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a Politechnika Łódzką. Jego tytuł to: 

„Możliwości wykorzystania zdegradowanych terenów powojskowych i pokolejowych dla 

potrzeb rekreacyjnych na obszarze metropolitalnym Łodzi”.  

Zajezdnia na Brusie jest istotną częścią jednego z badanych obszarów, do którego należy 

dawny poligon o dużych walorach krajobrazowych, dolina rzeki Łódki z planowanym w niej 

akwenem, pasmo ogródków działkowych oraz były PGR z obiektami postulowanymi do 

objęcia ochroną konserwatorską. Pod względem walorów kulturowych najcenniejszym 

elementem obszaru jest  zajezdnia na Brusie wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Cały 

obszar  ze względu na jego wyjątkowe i różnorodne walory był przedmiotem konkursu 

studenckiego, którego plonem było kilkadziesiąt bardzo interesujących odważnych i 

nowatorskich wizji urbanistyczno-architektonicznych. We wszystkich projektach zabytkowa 

zajezdnia, uznana za perełkę z przełomu XIX i XX wieku, została zachowana i 

wyeksponowana. W Zespole Projektowania Urbanistycznego IAiU PŁ opracowano wytyczne 

urbanistyczne dla całego obszaru. Wskazano w nich konieczność objęcia zajezdni szczególna 

ochroną, zachowanie specyficznego charakteru architektury, infrastruktury technicznej 

związanej z tradycyjna funkcją terenu, a także relacji przestrzennych między poszczególnymi 

obiektami. Wyklucza się nadbudowę i przebudowę zabytkowych budynków oraz 

wprowadzanie nowych o gabarytach przytłaczających te, które istnieją. Przedstawiona 

koncepcja absolutnie nie odpowiada tym wytycznym, a jej realizacja spowodowałaby 

unicestwienie walorów unikalnego, cennego obiektu.  

 

Andrzej Jędrzejczak - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 

Miejskiej 
Cel koncepcji ujmujący potrzebę stworzenie atrakcji turystyczno-kulturalnej (szczególnie dla 

grupy wiekowej 30-35 lat) może funkcjonować ale nie jako główny. Zasadniczym celem 

powinno być ratowanie, uszanowanie i pokazanie spuścizny technicznej komunikacji (ze 

szczególnym uwypukleniem komunikacji miejskiej). 

Zajezdnia na Brusie jest podobną perełką jak ta w Krakowie przy ul.św. Wawrzyńca i należy 

ją w obecnym stanie zachować. Włączenie także lotnictwa może być atrakcją (nie ma takiego 

obiektu w Polsce) ale nie na tak małej działce, w zabudowie piętrowej i kolekcją na dachach. 

Dookoła zajezdni jest wiele terenów wolnych i tam można zgromadzić kolekcję lotniczą. 



Forma laboratorium (z multimediami ale także stanowiskami eksponującymi zjawiska 

fizyczne zastosowane w dziedzinie komunikacji) jest ciekawym pomysłem o ile nie przyćmi 

zasadniczej kolekcji. 

 

Krzysztof Kamiński Wiceprezes MPK-Łódź: 

Nie przeprowadzono prawidłowych konsultacji społecznych oraz rozeznania w temacie, co 

zaowocowało pojawianiem się coraz to nowych wad projektu. 

 

Mirosław Z.Wojalski - Honorowy Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami 

Oddział w Łodzi 

To jest bardzo dobra wizualizacja dla NCŁ ale znajdującego się przy Dworcu Fabrycznym a 

nie dla Zajezdni na Brusie 

 

Jacek Wesołowski - Politechnika Łódzka  

Charakter architektoniczny projektu odbiega od dotychczasowego zajezdni i niszczy jej 

autentyzm. Należy wypracować kompromis między miłośnikami a nową funkcją tego 

muzeum. Kubatura jest zbyt duża i rozwiązanie tego jest zbyt trudne, wobec powyższego 

powinien być ogłoszony konkurs na prace związane z zagospodarowaniem tego terenu i 

wybrać kilka propozycji pod dyskusje. 

 

Tomasz Adamkiewicz Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w 

Łodzi 

Projekt można by podzielić na dwa etapy: 

 przeprowadzić remont obiektu, który i tak trzeba wyremontować wcześniej czy później 

 zaadoptowanie terenu na Muzeum Transportu 

 

Spotkanie zakończył Tomasz Adamkiewicz i poinformował, że do wszystkich uczestników 

będzie wysłana informacja z przebiegu spotkania. 

 

(notatkę sporządziła Zofia Śmistek 


