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% Po cho dzą cy z Nie miec Ju liusz He i zel
(1834-1895) dzię ki ta len to wi do in te re sów
w kil ka lat stał się jed nym z łódz kich mul ti -
mi lio ne rów. W 1874 r. miał już naj wię kszy
w Kró le stwie Pol skim za kład pro du ku ją cy
tka ni ny weł nia ne. W koń cu XIX wie ku ku -
pił na li cy ta cji do bra na le żą ce do ro dzi ny
Za wi szów, w tym fol wark na Ma ry si nie, któ -
ry za czę to na zy wać Ju lia no wem, i zie mię
w Ła giew ni kach. Na obu te re nach zbu do -
wał pa ła ce, z któ rych do na szych cza sów
prze trwał tyl ko ła giew nic ki.

Na zie miach fol war ku Ma ry sin po wstał
park za pla no wa ny ja ko dwor ski. Re zy den -
cja He in zla z ok. 1890 r. po wsta ła na wznie -
sie niu, mia ła wi dok na sta wy, a z ta ra su scho -
dy pro wa dzi ły aż nad wo dę. Po mię dzy pa -
ła cem a sta wem sta ła fon tan na. Ogród pa -
ła co wy był sta ran nie za pro jek to wa ny. „Po
obu stro nach dro gi sy me trycz nie po sa dzo -
no drze wa igla ste i li ścia ste. Fon tan na, scho -
dy, re gu lar ny układ zie le ni, ge o me trycz ne
li nie dróg w naj bliż szym oto cze niu pa ła cu,
wią za ły park w ar chi tek to nicz ną ca łość. Tuż
obok pa ła cu mie ścił się z jed nej stro ny zwie -
rzy niec, z dru giej zaś sad owo co wy” – czy -
ta my w „Par kach Ło dzi”. „Po za re gu lar ną
czę ścią roz cią gał się park o cha rak te rze an -
giel skim, pej za żo wym. Naj wię kszą je go
ozdo bą by ły lu stra wo dy, o ła ma nych lub
pro stych li niach brze gów, sta no wią ce po -
sze rze nie rze ki Brzo zy. Na ka na le pro wa -
dzą cym do sta wu, w po bli żu mo stu, urzą -
dzo no du ży wo dos pad z ka ska da mi o brzyd -

kiej ar chi tek tu rze, nie har mo ni zu ją cej z oto -
cze niem. Rów no cześ nie z bu do wą pa ła cu
i urzą dze niem je go naj bliż sze go oto cze nia
na stą pi ła rów nież prze bu do wa ca łe go par -
ku, któ rą prze pro wa dził ogrod nik Li lien thal.
Ca ła ta wiel ka in we sty cja kosz to wa ła 600 000
rub li. Na wy koń cze nie prze wi dy wa no ta ką
sa mą su mę”.

Do par ku He in zlo wie spro wa dza li drze -
wa ze zna nej ber liń skiej fir my ogrod ni czej
Späth. Ku pi li kil ka set lip („po 50 ma rek sztu -
ka”) i rzad kie ga tun ki drzew, któ re nie prze -

trwa ły do dziś. By ły wśród nich kasz ta ny ja -
dal ne, gru sze wierz bo list ne, cy pryś ni ki błot -
ne i cze rem chy ame ry kań skie. „Bądź co bądź
park Ju lia nów go dzien jest wi dze nia i dla
ogrod ni ka cie ka wy” – oce niał w 1892 r. prof.
Ed mund Jan kow ski w „Ogrod ni ku Pol skim”. 

Do 1938 r. park po zo sta wał włas no ścią
pry wat ną, aż wła dze miej skie po sta no wi ły
go wy ku pić, a pa łac He in zlów prze zna czyć
na mu ze um re gio nal ne. Pla ny te prze kre -
śli ła woj na, pa łac zo stał uszko dzo ny, a na -
stęp nie ro ze bra ny przez Niem ców. Po woj -
nie zde mon to wa no ogro dze nie i za byt ko -
wą bra mę. W la tach 50. po wię kszo no sta -
wy i wy spę, na naj wię kszym z nich zbu do -
wa no mo sty. Ob szar par ku no szą ce go imię
Ada ma Mic kie wi cza po wię kszył się, bo zo -
sta ły do nie go włą czo ne grun ty fol war ku.
Jak pi szą au to rzy „Par ków Ło dzi”, to „jed -
na z naj bar dziej war to ścio wych kom po zy -
cji ro ślin nych” w mie ście, już od 1947 r. uzna -
na za park za byt ko wy. Drze wa, w czę ści sę -
dzi we, re pre zen tu ją ga tun ki po spo li te: klo -
ny zwy czaj ne, li py krym skie, ol chy, ro bi nie
pseudo akacje, bu ki zwy czaj ne, wierz by, to -
po le i mo drze wie.

PARK GODZIEN WIDZENIA

S potkajmy się w Parku Julianowskim. Gorąco zapraszam w tę niedzielę na spacer z „Gazetą”. I całym sercem zapraszam na tysiąc
innych spacerów. I z gazetą w ręku, i z przyjaciółmi pod rękę.

Ja bywam tu dwa razy dziennie, więc pewnie się kiedyś spotkamy. Bywam tu w świątek, piątek, deszcz czy grad, bo mój pies – tak jak
ja – uwielbia to miejsce. Szczególnie w powszednie dni, kiedy pozostają tu tylko stali bywalcy. Uwielbiamy patrzeć na mgłę, która unosi się
nad stawem, na kaczki, które właśnie wyprowadzają młode na pierwsze spacery, na dziesiątki wiewiórek, setki ptaków. Jest tu
bezimienny wielki kamień, przy którym nocami ktoś pali znicz, i jest obelisk ku pamięci Armii Łódź, pod który we wrześniu mieszkańcy
przynoszą kwiaty. W ogromnych drzewach jest tu pamięć wielkiej historii Łodzi i historii Polski.

Jeśli nie znacie naszego parku, to musicie wiedzieć, że prócz pięknych alejek wokół stawów ma on
fantastyczną dziką część pachnącą prawdziwym lasem i grzybami. Uczciwie trzeba przyznać, że bez
wielkiego psa u boku bałabym się tam zapuszczać sama. Ale warto, bo na leśnych duktach jest niemal pusto,
czysto i magicznie.

Z miesiąca na miesiąc widzę, jak przybywa ludzi, którzy aktywnie spędzają tu czas. Biegaczy, chodziarzy,
pań trenujących nordic walking. Dlatego apeluję do gospodarzy parku – błagam, zróbcie tu w końcu
sensowne oświetlenie! Pozwólcie nam korzystać z parku także po zmierzchu!!!

To ostatni przedwakacyjny „Zielony spacerownik”. W niedzielę o godz. 12 zapraszamy na spacer po Parku
Julianowskim. Spotykamy się przed wejściem do parku przy balonie „Gazety Wyborczej” u zbiegu ulic
Zgierskiej i Biegańskiego.

BARBARA PIEGDOŃ-ADAMCZYK 

Cze ka my na Pań stwa uwa gi, pod po wie dzi, uzu peł nie nia. Li sty pro si my
kie ro wać na adres: „Ga ze ta Wy bor cza”, ul. Sien kie wi cza 72, 90-318 Łódź, 

e-ma il: zie lo ny-spa ce row nik@lodz.ago ra.pl

Tablica pamiątkowa oddająca cześć
żołnierzom Sztabu Armii Łodź

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
Na podstawie książek „Parki Łodzi” pod red.
Jakuba Mowszowicza i „Łódź nasze miasto”
Marka Budziarka, Leszka Skrzydło i Marka
Szukalaka
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       Ofi cjal na naz wa, wy stę pu ją ca w „Par kach

Ło dzi” prof. Mo wszo wi cza z 1962 r., uży wa -
na w do ku men tach i wi docz na na tab li cy
przy wej ściu – Park im. Mic kie wi cza.

So ko łów ka dzie li park na część po łud nio -
wą – pej za żo wą i pół noc ną – leś ną. Spa cer
zacz nie my od ul. Bie gań skie go. Pój dzie my
do miej sca, gdzie stał pa łac He in zlów. To dzi -
siaj roz leg ły traw nik, któ ry nie sko szo ny przy -
po mi na łą kę lub po la nę. W je go są siedz twie
ba wią się dzie ci w ogród ku jor da now skim.
Pod wój ne szpa le ry sta rych lip two rzą li czą -
ce prze szło sto lat ale je, któ re pro wa dzą do

nie ist nie ją cej już re zy den cji. Pod mo kła ścież -
ka wio dą ca w dół ku wo dzie jest praw do po -
dob nie utwar dzo na resz tka mi pa ła co wych
ce gieł i ka mie ni. 

Na stęp nie obej dzie my sta wy (3 ha par -
ku to po wierz chnia wo dy). Przy most ku na
wię kszym wschod nim zbior ni ku zo ba czy -
my po zo sta ło ści gro ty za pro jek to wa nej
w daw nym par ku dwor skim. Obej rzy my
musz lę kon cer to wą, zwa ną am fi te a trem,
zbu do wa ną w la tach 50. Skrę ci my do czę -
ści leś nej (o po wierz chni 15 ha), gdzie zo ba -
czy my wspa nia łe oka zy dę bów. Przy dru -
gim par ko wym pla cu za baw, cze ka ją cym na

mo der ni za cję, stoi mu ro wa ny bu dy nek
z drew nia ną we ran dą, zwa ny ga jów ką (za -
ska ku ją cy adres w środ ku la su: ul. Zgier ska
139). Miesz ka ją w nim trzy ro dzi ny. Z do -
mem jest po łą czo ny za da szo ny po dest. Star -
si miesz kań cy osie dla Ju lia nów pa mię ta ją,
że był tu taj lo kal ga stro no micz ny, gdzie
urządzano tań ce. Dzia ła ła też wy po ży czal -
nia ro we rów, a la tem or ga ni zo wa no pół ko -
lo nie. Na za koń cze nie spa ce ru po świę ci my
nie co uwa gi So ko łów ce i przy wra ca niu jej
do ży cia, pój dzie my też do słyn ne go Ko sy -
nie ra – dę bu, pod któ rym spo ty ka li się pow -
stań cy stycz nio wi. 
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PO DZIĘ KO WA NIA
Dzię ku ję pa nu Ry szar do wi Bo ni sław skie mu za
ciekawą roz mo wę (s. 5-8) oraz po ka za nie je dy -
ne go w Ło dzi eg zem pla rza al bu mu „Wi do ki
Jul ja no wa i spis drzew owo co wych oraz krze -
wów ozdob nych pod ług cen ni ka” z 1892 r.
(s. 5,8,9), pani Wan dzie Drew niak z Wo je -
wódz kie go Urzę du Ochro ny Za byt ków i dy rek -
to ro wi Pio tro wi Za wil skie mu z Ar chi wum Pań -
stwo we go w Ło dzi za ma te ria ły ar chi wal ne.
Pa nu Da riu szo wi Wrzo so wi, dy rek to ro wi wy -
dzia łu ochro ny śro do wi ska, za cen ne wska -
zów ki i po moc, a pani An nie Wo łow skiej z te go
wy dzia łu za udo stęp nie nie in wen ta rza drzew.
Pan Ja cek Pod sia dło ze chce przy jąć ser decz ne
po dzię ko wa nia za po u cza ją cy spa cer po par ku
Ju lia now skim i udo stęp nie nie uni kalnych po -
cztó wek z je go ko lek cji. Jed ną z nich re pro du -
ku je my na tej stro nie, in ne na s. 6,7,8 i 10.

Ma rze na Bo ma now ska

Pałac Heinzlów w parku Julianowskim widziany od strony stawu; pocztówka ze zbiorów Jacka Podsiadły
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Dzisiejszy widok z tego samego miejsca, które około 100 lat temu sfotografował autor
reprodukowanej wyżej widokówki
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MA RZE NA BO MA NOW SKA: Szu ka łam al bu -
mu drzew i krze wów w ogro dzie oraz
par ku Ju liu sza He in zla w Ar chi wum
Pań stwo wym i w Bib lio te ce im. Pił sud -
skie go, a oka za ło się, że je dy ny w Ło -
dzi eg zem plarz ma Pan. Jak do Pa na
tra fił?

RY SZARD BO NI SŁAW SKI: To pa miąt ka po pra -
dziad ku Pio trze No wal skim, któ ry był
powstańcem stycz nio wym, dzia łał w oko li -
cach Kut na i mu siał się cią gle mel do wać w po -
li cji czy żan dar me rii. Zmę czo ny tym przy -
je chał do Ło dzi z eki pą bu do wla ną Kon stan -
te go Woj cie chow skie go, kie dy sta wia no koś -
ciół sta ro miej ski pw. Naj święt szej Ma rii Pan -
ny. Był kie row ni kiem pla cu bu do wy. Gdy
He iz lo wie two rzy li pa wi lon na wy sta wę
ogrod ni czą w par ku Źró dli ska w 1892 r., pra -
dzia dek zo stał do zo ru ją cym plac bu do wy.
Być mo że ka ta log da wa ny go ściom wy sta -
wy stał się for mą po dzię ko wa nia za je go pra -
cę. Wi dać w nim, jak wy glą dał park Ju lia -
now ski, i są tam wy mie nio ne wszyst kie ga -
tun ki drzew owo co wych. Nie przy wią zy wa -
łem do nie go wię kszej wa gi po za czę ścią ilu -
stra cyj ną, ale któ re goś dnia prze czy ta łem,
że praw do po dob nie ta ki ka ta log zo stał wy -
da ny, a nikt go nie wi dział. Za czą łem szu kać
wśród mo ich sta ro ci i zna laz łem. Po ka zy wa -
łem go dwu krot nie w fil mach – je den jest po -
świę co ny pa ła co wi i par ko wi Ju lia now skie -
mu, dru gi rze ce So ko łów ce.
Ma Pan szcze gól ny sen ty ment do par -
ku Ju lia now skie go?

– Park był dla mnie w dzie ciń stwie oa zą
wol no ści; tam moż na się by ło wy bie gać. Sil -
ny ma gnes sta no wi ła dla mnie wie ża spa -
doch ro no wa, na któ rą wsze dłem w la tach
50., ale nie mia łem szan sy przy cze pie nia się
do sze lek spa doch ro nu, bo by łem za ma ły.
Tyl ko spo glą da łem z gó ry i wy o bra ża łem so -
bie lot. Chcia łem zo stać lot ni kiem, a tam mia -
łem pier wszy kon takt z wy so ko ścią. Las i to,

co w nim wi dzia łem, by ło dla dziec ka kra i -
ną wiel kich przy gód. Park Ju lia now ski to
prze cież z jed nej stro ny dzi ki las, z dru giej
– pięk na prze strzeń za pro jek to wa na pej za -
żo wo. Jeź dzi łem na Ju lia nów z dziad kiem,
któ ry z cier pli wo ścią opo wia dał mi róż ne hi -
sto rie, po ka zy wał, gdzie stał pa łac czy bra -
ma. To, że z bo ku przy ul. Zgier skiej ist nia ła
ogrom na bra ma, by ło dla mnie za dzi wia ją -
ce; do pie ro po la tach do tar ły do mnie ar chi -
wal ne fo to gra fie, któ re w jas ny spo sób po -
ka za ły, że by ła ona po dob na np. do bra my
w Ksią żu. Zo sta ła roz mon to wa na w 1951 r.,
kie dy roz gra dza no par ki. Ja pa mię tam np.
roz bie ra nie ogro dze nia par ku Źró dli ska. 
Jed na wie ża spa doch ro no wa sta ła na
Zdro wiu. Czy na Ju lia no wie by ła ta ka
sa ma?

– Iden tycz na, z te go sa me go cza su co ta
przy ŁKS-ie, w miej scu gdzie dzi siaj jest Fa -
la. Na Ju lia no wie wie ża sta ła tuż przy czę ści
leś nej – do dziś wi dać czy tel ny krąg po niej.
Ale za rdze wia ła i ją ro ze bra no. Po sa dzo no
tam dę by czer wo ne i błot ne. 
Sko ro mó wi my o drze wach, war to
wspom nieć dąb Ko sy nier.

– To miej sce szcze gól ne. Pod nim zbie ra -
li się po wstań cy, zwłasz cza w mo men cie poś -
wię ce nia sztan da ru i wy ru sza nia na po le wal -
ki. W tam tym okre sie ob szar po roś nię ty la -
sem był o wie le wię kszy niż dzi siaj. Wy star -
czy przy pom nieć, że ma ją tek cią gną cy się

od Ła giew nik aż do Do biesz ko wa to by ło pra -
wie 5 tys. hek ta rów la su. Te raz zo sta ło tyl ko
oko ło 2 tys. Dąb nie stał wte dy na kra wę dzi
la su, tak jak dziś, bli sko al. Róż. Las od szedł
w nie pa mięć. W pier wszym do mu za raz za
dę bem miesz kał przed woj ną prze wod ni -
czą cy ra dy miej skiej Hol cgre ber, a po woj -
nie wy naj mo wał w nim miesz ka nie zna ny
ma larz Je rzy Kraw czyk. Obok jest też pa ła -
cyk my śliw ski He in zlów, nie ste ty, w nie naj -
lep szej kon dy cji. 
He in zlo wie ku pi li do bra ziem skie na li -
cy ta cji i...?

– I od ra zu przy stą pi li do bu do wy pa ła cu.
Ot to Geh lig, któ ry za pro jek to wał He in zlom
po sia dłość przy Piotr kow skiej 104, zro bił
pro jekt neo renesansowego pa ła cu, a spro -
wa dzo ny z Ry gi Al will Jan kau do zo ro wał bu -
do wę. Trwa ła ona pięć lat. W tam tym cza sie,
obok pa ła cu Groh ma nów, by ła to naj wię ksza
re zy den cja na le żą ca do łódz kich fa bry kan -
tów. Pa łac miał kształt od wró co nej li te ry L.
Dzi siaj jest tam sze ro ka ale ja li po wa pro wa -
dzą ca do re zy den cji od stro ny ul. Bie gań -
skie go. Z dru gie go bo ku, od ul. Te re sy, przez
bra mę moż na by ło do je chać dru gą ale ją. Do
sta wu pro wa dzi ły opa da ją ce ta ra so wo scho -
dy. Brze gi sta wów zo sta ły po woj nie zmie -
nio ne, stąd prob lem z okre śle niem miej sca,
o któ rym cią gle pi szą, że by ło tam for ta li -
cjum. W tym miej scu miał się spot kać
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Ryszard Bonisławski
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Staw z wyspą, ilustracja Władysława Zamariewa z „Widoków „Juljanowa”, 1892 r.
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XIX-wieczna widokówka. Pałac Heinzlów sfotografowany przez Bronisława Wilkoszewskiego z podpisem „Pałac w Juljanowie pod Łodzią”
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Zegar kwiatowy reprezentował folwark Julianów na wystawie ogrodniczej w 1892 r.
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Pałac w Julianowie z widocznymi uszkodzeniami z pierwszej wojny światowej. Napis na pocztówce „Pałac barona Hohenfels, po ostrzeliwaniu”
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Widokówka na jedwabiu z napisem „Łódź Pałac Juljanów Schloss Julianow”
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w 1242 r. Kon rad Ma zo wiec ki z ry cer stwem.
Po noć de li be ro wa no, jak po zbyć się Krzy -
ża ków – tak chęt nie za pro szo nych, a już sta -
no wią cych za gro że nie. To by ło gdzieś na tym
te re nie. Miej sco wość jest na pew no bar dzo
sta ra, o czym świad czy na zwa od imie nia
Rad gost, któ ra po do ba ła się Niem com.
Brzmia ła im tak nie miec ko, a na praw dę wy -
wo dzi się od ko goś, kto rad go ścił, przyj mo -
wał go ści. Po tem na zwę tę do sta ła sta cja ma -
jąt ku Ma ry sin. Wra ca jąc do pa ła cu, był on
pięk nie wy po sa żo ny. Miał po dob no wiel ki
zbiór ob ra zów, z cze go ro dzi na się po tem
utrzy my wa ła, wy prze da jąc ko lek cję. Pa łac
jesz cze przed woj ną, w 1938 r., zo stał sprze -
da ny mia stu na sie dzi bę mu ze um. Mia ło
mieć pro fil et no gra ficz ny ze skan se nem
obok. Trzy ma jąc się te go po my słu, w la tach
70., kie dy pra co wa łem w Mu ze um Włó kien -
nic twa, za pro po no wa liś my w Mi ni ster stwie
Kul tu ry, by ta ki skan sen utwo rzyć. Wte dy
jesz cze by ły tu naj star sze w Ło dzi do my
z XVIII wie ku.
Ale pa łac nie „prze żył” woj ny.

– Naj pierw zo stał bar dzo do tknię ty w cza -
sie I woj ny świa to wej, kie dy był pro wa dzo ny
ostrzał ar ty le ryj ski. Po dziad ku odzie dzi czy -
łem czte ry ze sta wy po cztó wek po ka zu ją cych
znisz cze nia Ło dzi; sprze da wa no je na ja kiś
cel cha ry ta tyw ny. A w la tach II woj ny zgi nę -
ło tam sześć osób ze szta bu Ar mii „Łódź”. Ich
mo gi ła jest za raz na brze gu cmen ta rza. Kie -
dyś by ły dwa cmen ta rze obok sie bie: ewan -
ge lic ki i ka to lic ki. I ten ewan ge lic ki zo stał
wchło nię ty. Ewan ge li ków by ło tam bar dzo
du żo – Ju lia nów i Ra do goszcz za sie dla li ko -

lo ni ści nie miec cy. A He in zlo wie to ro dzi na
spo lo ni zo wa na; je den z wnu ków Ju liu sza zgi -
nął w Ka ty niu. Ja ko ka to li cy po da ro wa li na
sie dzi bę bi skup stwa bu dy nek przy dzi siej -
szej Ło dzi Ka li skiej. I tu cie ka wost ka. Na po -
cząt ku XVI wie ku po wsta ła w Pol sce pier wsza
ko pu ło wa ka pli ca re ne san so wa – ka pli ca Zyg -
mun tow ska. 300 lat póź niej zbu do wa no osta -
t nią w Ło dzi – ka pli cę gro bo wą He in zlów za -
pro jek to wa ną przez Fran za Schwech te na,
kró lew skie go ar chi tek ta w Ber li nie. 

Roz ma wia ła Ma rze na Bo ma now ska

8 | SPACEROWNIK  | PARK JULIANOWSKI

CIĄG DALSZY Z S. 5

Pocztówka z zimowym widokiem pałacu Heinzlów, uszkodzonego po ostrzeliwaniu w I wojnie
światowej
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Pałac w Julianowie – ilustracja Władysława Zamariewa z „Widoków „Juljanowa”, 1892 r.

„W
ID

O
K

I J
U

LJ
A
N

O
W

A”
, Z

E
 Z

B
IO

R
Ó

W
 R

Y
S

ZA
R

D
A
 B

O
N

IS
ŁA

W
S

K
IE

G
O

KRAINA WIELKICH PRZYGÓD

% W SA DZIE HE IN ZLÓW. W ka ta lo gu
Wi do ki „Jul ja no wa” i spis drzew owo co -
wych oraz krze wów ozdob nych pod ług cen -
ni ka, Łódź 1892 (Dru kar nia i Li to gra fi ja S.
Or gel bran da i Sy nów, Krak. – Przed mie ście
66) są ilu stra cje Wła dy sła wa Za ma rie wa
oraz spis wszyst kich od mian ros ną cych
w ogro dzie i sa dzie He in zlów. I tak wy mie -
nia się: 44 od mia ny grusz, 33 ja bło ni, 10
mo re li oraz 13 od mian brzosk wiń! Tru ska -
wek – pięć (cy tu ję: Alae de Ber net, Cle men -
ce Gu il lot, La Cha lon na i se, Sir Char les Na pie
oraz Whi te Pi ne Ap pie). Do te go ro śli ny
ozdob ne, m.in. cze rem chy, wierz by, li la ki, bzy
czar ne, ber be ry sy, ka ra ga ny, jaś mi now ce
won ne, li gu stry i for sy cje.
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Ilustracja z „Widoków »Juljanowa« i spisu drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych” wydanych w 1892 r. przez Heinzlów. Przedstawia grotę,
którą zbudowano w pobliżu drugiego mostka, w okolicach dzisiejszego amfiteatru 
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Ju liusz He in zel (1834-1895), syn maj stra tkac -
kie go, wy wo dził się z ro dzi ny po cho dzą cej
z Nie miec, któ ra prze nio sła się do Ło dzi
z Dol ne go Ślą ska. W in ter cy zie ślub nej za -
pi sa no, że He in zel miał 105 rub li, a żo na
Paulina z Vol kma nów, cór ka zna ne go przed -
się bior cy, wnio sła w po sa gu 2650 rub li. Przy -
szły mul ti mi lio ner pra co wał u Sche ib le ra,
po tem otwo rzył włas ny war sztat, na stęp nie
wy bu do wał tkal nię przy ul. Piotr kow skiej
104 i pier wszy z trzech pa ła ców pod tym sa -
mym adre sem. 

Był wła ści cie lem naj wię kszej w Ło dzi fa -
bry ki weł ny. W mia rę bo ga ce nia się ro dzi na
He in zlów – spo lo ni zo wa nych ka to li ków – ku -
po wa ła ma jąt ki ziem skie. By ła w po sia da niu
12 fol war ków o łącz nej po wierz chni 5 tys. hek -
ta rów. W 1886 r. Ju liusz He in zel wy dał cór kę
Emi lię (jed no z sze ścior ga swo ich dzie ci) za
ba ro na Tan fa nie go di Mon tal to. 10 mar ca 1891r.

He in zlo wie sta li się ba ro na mi Ho hen fels przez
za kup dóbr w księ stwie Sa sko-Ko bur skim,
do któ rych przy na le żał ty tuł ba ro na. Rok
wcześ niej roz po czę li bu do wę oka za łe go neo -
renesansowego pa ła cu w Ju lia no wie. Trze ci
pa łac – w Ła giew ni kach – stał się do mem Lud -
wi ka He in zla, sy na Ju liu sza. Lud wik po jął za
żo nę Ma rię Kon stan cję hra bian kę Wa lew ską.

Ju liusz He in zel był fi lan tro pem, do śmier -
ci w 1895 r. peł nił fun kcję pre ze sa Łódz kie -
go Chrze ści jań skie go To wa rzy stwa Do bro -
czyn no ści; wdo wa po nim mie siąc po po grze -
bie prze ka za ła to wa rzy stwu 20 000 rub li.
Ma ją tek ro dzi ny po śmier ci ne sto ra ro du
osza co wa no na 5 mln 800 tys. rub li. Na Sta -
rym Cmen ta rzu przy ul. Ogro do wej ro dzi -
na zbu do wa ła neo renesansowy gro bo wiec
we dług pro jek tu Fran za Schwech te na; dziś
jest to ka pli ca po grze bo wa.

Świet nym przed się bior cą oka zał się syn
Pa u li ny i Ju liu sza – Ju liusz Te o dor, któ ry oże -
nił się z An ną Ge y er. Za trud niał 1,5 tys. ro -
bot ni ków. Dzia łał w ko mi te cie bu do wy ka -
te dry łódz kiej, któ rej oł tarz głów ny ma na -
pis „Dar ro dzi ny ba ro nów Ho hen fels He iz -
lów 1912”. Opis parku i ogro du z te go cza su
dru ku je my na stro nie obok.

He in zlo wie miesz ka li w Ju lia no wie do
1937 r., w któ rym mia sto ku pi ło ma ją tek za
1 200 000 zł. Rok póź niej park Ju lia now ski
stał się par kiem miej skim.

Trze cie po ko le nie, czy li syn Ju liu sza
Teodora – Ju liusz Ry szard wal czył w kam pa -
nii wrześ nio wej, był w obo zie w Sta ro biel -

sku i zgi nął z rę ki NKWD.  Plan Julianowa
z czasów Juliusza Ryszarda - strona 18.

Trój kon dy gna cyj ny pa łac w sty lu neo -
klasycyzmu, zbu do wa ny na pla nie od wró -
co nej li te ry L, 5-6 wrześ nia 1939 r. był kwa -
te rą do wódz twa Ar mii „Łódź”. O świ cie sztab
opu ścił pa łac, wkrót ce za czął się na lot nie -
miec ki. Uszko dzo ną re zy den cję Niem cy ro -
ze bra li w 1942 r.
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Park Julianowski podczas II wojny światowej, o czym świadczy napis Litzmannstadt / Warthegau (Kraj Warty)
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Kaplica Heinzlów na Starym Cmentarzu
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W PRA SIE PRA WIE
STO LAT TE MU
% „Tuż pod Ło dzią, po za chmu rą fa brycz -
nych dy mów, któż by do my ślał się pięk nej,
ma low ni czo urzą dzo nej miej sco wo ści, ja -
ką jest uro czy Jul ja nów, re zy den cja Jul ju -
szo stwa bar. He in zlów. Ma ją tek, na by ty
jesz cze przez oj ca obec ne go wła ści cie la,
stop nio wo zmie niał swój wy gląd, przy by -
wa ły sta wy wzo ro wo urzą dzo ne, po któ rych
su ną dziś mo to ro we ło dzie, wciąż upię ksza -
no i po wię ksza no park, w któ rym obec nie
wzno si się wspa nia ły pa łac, za par kiem cią -
gnie się ol brzy mi zwie rzy niec, da lej la sy. To
wszyst ko pod bo kiem mia sta, gdzie kró lu -
je mo loch prze my słu i han dlu, nie czu ły na
wsze la kie pięk no na tu ry, lu bu ją cy się
w czer wo nych ciel skach fa bryk roz rzu co -
nych w cha o sie mia sta.

Dba ły o pięk no swej re zy den cji bar He -
in zel, kosz tem ol brzy mich na kła dów pra cy
i pie nię dzy utrzy mu je wszyst ko w wzo ro -
wym po rząd ku, a więc park, zwie rzy niec,
a więc las na wet, za bu do wa nia fol war czne
wzo ro wo pro wa dzo ne go gos po dar stwa – jed -
nym sło wem wszyst ko świad czy nie tyl ko
o za mi ło wa niu do po rząd ku, lecz i o wy so -
kiej kul tu rze i umi ło wa niu pięk na wła ści cie -
li”. Za py ta ny o wy jazd na wa ka cje Ju liusz
Te o dor He in zel po wie dział au to ro wi ar ty ku -

łu: „Spę dzam je w nie bie w Jul ja no wie, to
wszyst ko, co pan wi dzi – ten park, ta wo da,
te la sy i po la, to da je mi naj wię ksze za do wo -
le nie we wnętrz ne... i po cóż mam szu kać ob -
cych stron i pie nią dze wy wo zić za gra ni cę,
gdy to u nas ta kie wszyst ko mi łe, pięk ne i ko -
cha ne”.

Artykuł „W mieście fabryk – i za miastem”
opublikowany w 1913 r. w czasopiśmie „Wieś
i dwór”; cytat za „Dokumentacją ewolucji
układu funkcjonalno-przestrzennego parku
im. Mickiewicza” Anny Olaczek i Barbary
Wróblewskiej (materiały Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków)
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Zdjęcie z czasopisma „Wieś i Dwór” z 1913 roku, podpisane „Z Juljanowa, na przejażdżkę”.
Fot. Saryusz Wolski
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% NIEDZIELNE KONCERTY. Muszla koncertowa została zbudowana w latach 50., tak jak inne tego typu obiekty w łódzkich parkach
(Zdrowie, park Poniatowskiego). Odnowiona, latem jest sceną niedzielnych koncertów (na zdjęciu Paweł Serafiński). To już kolejne lato
niedzielnych koncertów przygotowanych przez impresariat Q4Q Tomasza Gołębiewskiego (początek o godz. 17). Program: 26 lipca
– Vanessa & Sorba – „Park cygański”, 2 sierpnia – Coral Covery – „Park rockowy”, 9 sierpnia – Hass Polandia – „Park irlandzki”,
16 sierpnia – Di Galitzyaner Klezmorim – „Park żydowski”, 23 sierpnia – Strauss Ensamble – „Park zdrojowy”
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% W 1242 r. ksią żę ta pol scy z Kon ra dem
Ma zo wiec kim, któ ry spro wa dził do Pol ski
Krzy ża ków, spot ka li się w gród ku ob ron -
nym – przy pusz cza się, że na nie znacz nym
wznie sie niu w dzi siej szym par ku. Gró dek
strzegł tra sy Łę czy ca – Piotr ków (for ta li -
cium jest za zna czo ne na ma pie z 1799 r.).
Ta ką le gen dę po wta rza ją róż ni au to rzy.
W „Par kach Ło dzi” cy tu ją Oska ra Kos sma -
na „... naj star szy łódz ki za by tek na ob sza -
rze dzi siej sze go par ku w Ju lia no wie, po -
wsta ły mo że z ty siąc lat te mu, znaj du je -
my... na łą ce. Jest to jak by wy so ka wy spa,
oto czo na do o ko ła ro wem. Jesz cze obec -
nie na zy wa ją to miej sce Kop cem lub Mo -
gi łą. Pier wsza na zwa za pew ne okre śla
kształt na sy pu... Na zwa Mo gi ła wska zu je
na wła ści we prze zna cze nie kop ca, w któ -
rym przy pusz czal nie znaj du je się grób ja -
kie goś ry ce rza lub wo dza”.

Z mi tem roz pra wił się Ma rek Sy gul ski
w dwu to mo wej „Hi sto rii Ba łut” z 2006 r.
Prze a na li zo wał wszyst kie pu bli ka cje i ma -

py, na ja kich opie ra li się ich au to rzy, a tak że
wy ni ki wy ko pa lisk. Wnio sek: „Mit o ist nie -
niu w par ku Ju lia now skim gro du ziem ne go
stoż ko wa to ścię te go i gro bu ry ce rza lub wo -

dza wpro wa dzo ny do hi sto rio gra fii przez
ge o gra fa nie miec kie go E.O. Kos sman na w la -
tach 1934-1938 i zmu to wa ny na stęp nie przez
kon ty nu a to rów te go mi tu gród ka stoż ko wa -
te go i kop ca-mo gi ły, w świet le ar chi wa liów,
opi su z 1784 r., map z lat 1799-1843, wy ko pa -
lisk z 1964 r. i bra ku po świad cze nia et no gra -
ficz ne go (wie ści gmin ne) na le ży uznać za
cał ko wi cie bez pod staw ny”. 

Muszla koncertowa została zbudowana w latach 50. XX w.
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PARK MIEJSKI
Rok 1938 – za 1 200 000 zł miasto kupiło
Julianów, park z dworskiego stał się miejskim
1947 – park trafił do ewidencji zabytków
Ministerstwa Kultury
1948 – w ramach rozgradzania parków
łódzkich usunięto ogrodzenie
1950 – rozebrano bramę do parku (od ul.
Zgierskiej)
1955 – na stawie pojawiły się z powrotem
łabędzie, sprowadzone z Warszawy
1981 – inwentaryzacja zieleni; w spisie jest
1371 drzew 54 gatunków
1983 – oczyszczanie stawów, odnowienie
mostków
1984 – park znalazł się w rejestrze
wojewódzkiego konserwatora zabytków

Dąb Kosynier, spod którego wyruszali do boju uczestnicy powstania styczniowego
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DRZEW
% Park Ju lia now ski jest jed nym z naj wię -
kszych i naj pięk niej szych w mie ście. Je go
gra ni ce wy zna cza ją uli ce: Zgier ska (od za -
cho du), Bie gań skie go (od po łud nia), Ja wo -
ro wa (od pół no cy), Fol war czna (od wscho -
du); frag men ta mi park przy le ga do ul. gen.
So wiń skie go i rzym sko ka to lic kie go cmen -
ta rza św. Ro cha.

Na 46,23 ha ros ną 54 ga tun ki drzew, wy -
li czo ne w spi sie in wen ta ry za cyj nym z po ło -
wy lat 80. XX wie ku. Z te go oko ło 50 oka zów
to drze wa po mni ko we, nie któ re o śred ni cy
prze kra cza ją cej metr, prze waż nie z po cząt -
ku XIX wie ku, głów nie dę by, ale też: bu ki, li -
py, wią zy i klo ny. 

In wen tarz wy mie nia li py: krym skie, bia -
łe, drob no list ne, sze ro ko list ne i dłu go o gon -
ko we; klo ny: po spo li te, sre brzy ste, je sio no -
list ne i ja wo ry; dę by: szy puł ko we, błot ne
i czer wo ne, to po le: ho len der skie, ka na dyj -
skie, póź ne i osi ki. Oprócz te go: cze rem chy
po spo li te i ame ry kań skie, wierz by, ja rzę bi -
ny, su ma ki, świer ki, sos ny, je sio ny, ci sy, mo -
drze wie, ro bi nie, ol chy, gra by, cy pry si ki grosz -
ko we i ma gno lie. 

W la tach 50. to po la, któ ra ro sła nad sta -
wem, mia ła 5,2 m ob wo du, li py bia łe po 4,2
oraz 3,7 m. Ga tun ków by ło wów czas mniej,
ale pół wie ku te mu po sa dzo no w leś nej czę -
ści mło de drze wa. Au to rzy „Par ków Ło dzi”
pod red. Ja ku ba Mo wszo wi cza, wy da ne go
w 1962 r., opis te go te re nu za koń czy li sło wa -
mi: „Rzu ca jąc po że gnal ne spoj rze nie na kraj -
o braz Ju lia no wa, nie mal każ dy zwie dza ją -
cy ma ukry te ży cze nia, aby je den z naj pięk -
niej szych par ków, no szą cy imię wiel kie go
wiesz cza Ada ma Mic kie wi cza, zna lazł w tłu -
mie go rą cych wiel bi cie li i trosk li wych opie -
ku nów je go uro dy i świet no ści”.
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%So ko łów ka to jed na z łódz kich rzek ujarz -
mio na przed la ty w be to no wym ka na le i pier -
wsza, któ ra zo sta ła z nie go uwol nio na. Zno -
wu wi je się na tu ral nym ko ry tem. Dzię ki pro -
gra mo wi ma łej re ten cji i uni j ne mu pro jek -
to wi SWITCH po wsta ją na niej no we sta wy,
a wo da sta nie się czyst sza.

Dzi siaj So ko łów kę za nie czysz cza ją jesz -
cze ście ki spły wa ją ce do niej w gór nej czę -
ści jej zlew ni, po wy żej ul. Ła giew nic kiej
i z oko lic ul. Fol war cznej. To głów nie nie le -
gal ne zrzu ty szam ba z osie dli do mów jed -
no ro dzin nych. Przez to wo da w sta wach
w par ku Ju lia now skim jest brud na. I choć
nie trud no spot kać tam ama to rów węd kar -
stwa, to jed nak po mysł przy go to wa nia zło -
wio nych ryb na po si łek nie jest god ny po le -
ce nia.

Na szczę ście mo że się to zmie nić w cią -
gu naj bliż szych mie się cy dzię ki pro jek to wi
re na tu ry za cji rze ki, któ ry mia sto re a li zu je
już od kil ku lat. Jed nym z je go ele men tów
bę dzie bio fil tra cja na wschod nim od cin ku
So ko łów ki w par ku Ju lia now skim. Po le ga
ona na ob sa dze niu brze gów i dna rze ki spe -

cjal ny mi ro śli na mi, któ re po tra fią m.in. roz -
ło żyć sub stan cje ro po po chod ne al bo ku mu -
lo wać me ta le cięż kie w swo ich tkan kach.
Dzię ki te mu ja kość wo dy w sta wach po pra -
wi się, a węd kar stwo prze sta nie się za li czać
do spor tów eks tre mal nych.

Tak ry su je się przy szłość rze ki i sta wów
na wschód od ul. Zgier skiej, a dzię ki pier -
wsze mu eta po wi re na tu ry za cji So ko łów ki
zy ska ły już te re ny na za chód od niej. W do -
li nie rze ki na od cin ku do al. Włók nia rzy uda -
ło się wy bu do wać i za ry bić dwa no we sta wy.
Wo kół zbior ni ka Te re sy i zbior ni ka Zgier ska
wy ty czo no też no we alej ki, usta wio no ław -
ki, a rze ka nie pły nie tam już be to no wym ko -
ry tem. W miej scach, gdzie znaj du ją się wy -
lo ty wód desz czo wych, po wsta ną „wet lan -
dy”, czy li ro dzaj mo kra deł do czysz cza ją -
cych wo dę. 

Za zie le nio ną do li nę mię dzy ul. Zgier ską
a al. Włók nia rzy do ce ni li już miesz kań cy,
któ rzy upo do ba li ją so bie ja ko miej sce na
spa ce ry i do wy po czyn ku. Wa lo ry oko li cy
do strze gli też de we lo pe rzy i bu du ją po obu
stro nach rze ki miesz ka nia.

Do li na So ko łów ki na tym od cin ku po wię -
kszy w przy szło ści park Ju lia now ski. Sta nie
się to jed nak do pie ro po za koń cze niu prac
przy re na tu ry za cji rze ki. Wia do mo, że ob -
szar bę dzie się na zy wał „par kiem do li ny rze -
ki So ko łów ki”. Jest już go to wa in wen ta ry za -
cja zie le ni, któ rą przy go to wa li stu den ci Uni -
wersytetu Łódz kie go. W opar ciu o nią po -
wsta nie pro jekt za gos po da ro wa nia przy szłe -
go par ku.

Jesz cze da lej na za chód po wsta nie na
rze ce trze ci no wy staw – Ża bie niec. Po oczysz -
cze niu ist nie ją cej tam już Pa bian ki bę dzie
to naj czyst szy w ka ska dzie zbior nik, w któ -
rym bę dzie się da ło nie tyl ko ło wić ry by, ale
na wet bez oba wy ką pać.

Pro gram ma łej re ten cji i re na tu ry za cja
So ko łów ki zwię ksza ją atrak cyj ność do li ny
jed nej z łódz kich rzek, a tak że ma ją wpływ
na kon tro lę wód opa do wych. Dzię ki te mu
moż na uchro nić oko licz ne te re ny przed za -
le wa niem pod czas gwał tow nych ulew. Re -
wi ta li za cja rze ki po pra wi też łódz ki mi kro -
kli mat.

ALEK SAN DRA HAC

SO KO ŁÓW KA 
ZNÓW BĘDZIE RZE KĄ
Dzięki współpracy łódzkich naukowców i urzędników woda w stawach parku Julianowskiego będzie czystsza.
Nareszcie będzie można bezpiecznie łowić tam ryby, a w jednym ze stawów nawet się kąpać

Sokołówka (także na zdjęciu obok) dzieli park Julianowski na część południową – pejzażową i północną – leśną
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%W do li nie So ko łów ki ros ną nie spo ty ka -
ne w cen tral nej Pol sce i w mia stach ga tun ki
ro ślin. Mo że być ich jesz cze wię cej dzię ki
re na tu ry za cji rze ki i jej do li ny,

Roz mo wa z
dr Iwo ną Wa gner
ALEK SAN DRA HAC: Co dziś pły nie So ko -
łów ką?
DR IWO NA WA GNER*: Głów nie wo da, któ ra
wpa da do rze ki z ka na łów desz czo wych.
Spły wa z du żych osie dli po wy żej uli cy Fol -
war cznej po łą czo nych z So ko łów ką sie cią
ka na li za cyj ną. Stąd du że wa ha nia ilo ści wo -
dy w rze ce.
Jak wy glą da ła 100 lat te mu?

– Nie znaj do wa ła się w ob sza rze in ten -
syw ne go roz wo ju prze my sło we go mia sta,
więc za pew ne wy glą da ła jak praw dzi wa rze -
ka. Pły nę ła pięk ną do li ną z bo ga ty mi zbio -
ro wi ska mi fa u ny i flo ry. Świa dec twem te go
są po zo sta ło ści po nich – la sy łę go we, ol so -
we, grą do we, a dzi siaj tak że frag men ty pół -
na tu ral nych łąk. Ros ną tu rów nież ga tun ki
chro nio ne – ta kie jak kon wa lie czy bluszcz
– oraz rzad ko spo ty ka ne w środ ko wej Pol -
sce – np. czer mień błot na. Jest też za wi lec,
któ ry na ogół nie wy stę pu je w mia stach. Te
ga tun ki to re lik ty na tu ral ne, ja kie po zo sta -
ły po Pusz czy Łódz kiej. W do li nie So ko łów -

ki są też za ro śla, szu wa ry, któ re pod no szą
kra jo bra zo wą war tość te go ob sza ru.
Dla cze go ujarz mio no ją w be to no wym
ko ry cie?

– We dług tra dy cyj ne go po dej ścia in ży -
nier skie go, od któ re go ode szło się już w wię -
kszo ści miast eu ro pej skich, rze ki miej skie
sta no wi ły czę sto od bior ni ki nie o czysz czo -
nych wód desz czo wych. Rów nież So ko łów -
kę ure gu lo wa no i włą czo no do sy ste mu ka -
na li za cji desz czo wej. Wo da spły wała z osie -
dli ryn na mi i ru ra mi do be to no we go ka na -
łu rze ki, któ ry wy pro wa dzał wo dę jak naj -
szyb ciej po za mia sto. Dzi siaj wia do mo,
zwłasz cza w ob li czu glo bal nych zmian kli -
ma tu, że ta kie po dej ście nie jest wła ści we.
Wo da desz czo wa to cen ny za sób, któ ry na -
le ży w mie ście za trzy mać i wy ko rzy stać np.
do za si la nia zie le ni miej skiej.
Rze ka jest re na tu ry zo wa na. Jak mo że
wy glą dać za kil ka lat?

– Bar dziej bę dzie przy po mi na ła rze kę,
a wo da w niej sta nie się czyst sza. W tym ro -
ku po wi nien po wstać no wy osad nik przed
pier wszym zbior ni kiem w par ku Ju lia now -
skim. Ist nie ją cy, zbu do wa ny kil ka lat te mu,
nie dzia ła tak, jak po wi nien. W wy ni ku ba -
dań w pro jek cie SWITCH pro wa dzo nych
przez Uni wersytet Łódz ki i Eu ro pej skie Re -
gio nal ne Cen trum Eko hy dro lo gii PAN UNE -
SCO za pro po no wa liś my prze kształ ce nie go
w trzy ko mo ro wy. W pier wszej ko mo rze,
pod wpły wem włas ne go cię ża ru, bę dą się
osa dza ły za nie czysz cze nia. Dru ga bę dzie
fil trem za trzy mu ją cym nie bez piecz ne związ -
ki che micz ne. W trze ciej za sto su je my fi to -
tech no lo gię – ro śli ny ma ją do czysz czać wo -
dę do pły wa ją cą do rze ki. Ta osta t nia ko mo -
ra bę dzie przy po mi na ła oczko wod ne z pał -
ką wod ną, trzci ną, ko sać cem, czy li ty po wy -
mi pol ski mi ro śli na mi, któ re świet nie so bie
ra dzą z czysz cze niem wo dy.

SPACER WZDŁUŻ RZEKI
Rzeki miejskie stanowiły odbiorniki nie oczyszczonych wód deszczowych. Również Sokołówkę uregulowano
i włączono do systemu kanalizacji deszczowej, by kanałem wyprowadzić wodę poza miasto. Dzisiaj wiadomo,
że tę wodę trzeba w mieście zatrzymać i wykorzystać do zasilania zieleni miejskiej

Iwona Wagner
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SOKOŁÓWKA
rozpoczyna się dziś od przepustu pod ul.
Strykowską poniżej ul. Ametystowej, dalej
płynie w kierunku zachodnim suchą, miejsca-
mi słabo wykształconą bruzdą doprowadzo-
ną do ul. Centralnej. Stąd koryto cieku ujęte
jest w kanał kryty o długości ok. 1,3 km. Przy
wylocie kanału krytego, poniżej ul. Dziewan-
ny, pojawia się stały przepływ, jednakże jego
zabarwienie wskazuje na domieszkę ścieków
bytowo-gospodarczych. Tutaj do koryta rzeki
skierowane są liczne wyloty kanałów desz-
czowych od strony ul. Morelowej oraz kolek-
tor deszczowy doprowadzony z rejonu ul. In-
flanckiej. Wszystkie wyloty są w pewnym
stopniu zanieczyszczone ściekami, z uwagi na
brak sieci kanalizacji sanitarnej w górnej czę-
ści zlewni Sokołówki powyżej ul. Łagiewnic-
kiej. Przepływając przez Park im. Mickiewicza
na Julianowie, Sokołówka dzięki spiętrzeniu
na zastawce przy ul. Zgierskiej tworzy dwa
ciekawe stawy widokowe z wyspą.

(Źródło: Wikipedia)



To na wschód od uli cy Zgier skiej. A na
za chód od niej?

– Mię dzy uli cą Zgier ską i ale ją Włók nia rzy
po wsta nie no wy park z alej ka mi, dro ga mi ro -
we ro wy mi iław ka mi. Pra cu je nad tym Wy dział
Gos po dar ki Ko mu nal nej UMŁ. Bę dzie moż -
na nim po spa ce ro wać wzdłuż rze ki od jed nej
uli cy do dru giej. Jesz cze da lej na za chód po -
wsta nie naj czyst szy staw w ka ska dzie zbior -
ni ków na rze ce Ża bie niec, któ re go bu do wa nie -
co się opóź nia, ale ma my na dzie ję, że roz pocz -
nie się naj póź niej w ko lej nym ro ku.
Czy wi dać już efek ty re na tu ry za cji rze -
ki?

– Tak. Po pra wia się ja kość wo dy w rze ce
dzię ki ka ska dzie zbior ni ków. Ko lej ne in we -
sty cje przy spie szą ten pro ces. Ko niecz na
jest jed nak re a li za cja ca łej kon cep cji re na -
tu ry za cji rze ki przy go to wa nej w Ka te drze
Eko lo gii Sto so wa nej Uni wersytetu Łódz kie -
go przez prof. Ma cie ja Za lew skie go, a któ ra
jest re a li zo wa na dzię ki współ pra cy z Urzę -
dem Mia sta Ło dzi.

A czy w So ko łów ce są ry by?
– W sa mej rze ce 99 proc. ryb sta no wią

kieł bie. Tra fia ją się po je dyn cze oka zy oko -
ni i szczu pa ków. Chcie li byś my zmia ny tych
pro por cji na ko rzyść oko nia i szczu pa ka.
W zbior ni kach wię kszość sta no wią pło cie
i oko nie. Spo ra dycz nie są też li ny, ja zie

i szczu pa ki, ale naj pew niej wpu ści li je lu -
dzie, któ rzy sa mi za ry bia ją sta wy. Rze ka mu -
si być bar dziej zróż ni co wa na, że by ry by mia -
ły się gdzie schro nić, roz mna żać i szu kać po -
kar mu. W be to no wym ko ry cie nie ma ją po
pro stu ta kiej moż li wo ści.
Czy dzię ki re na tu ry za cji So ko łów ka bę -
dzie szer sza i po pły nie na tu ral nym ko -
ry tem?

– Rze ka bę dzie mia ła od me tra do kil ku
me trów sze ro ko ści. Po win na me an dro wać
do li ną, ale to jest moż li we do pie ro po ni żej
uli cy Włók nia rzy. Mię dzy uli cą Zgier ską
i ale ją Włók nia rzy te ren jest sil nie zde gra -
do wa ny i tam ko ry to mu si być w pew nym
stop niu uszczel nio ne, a re na tu ry za cja wy -
ma ga bar dziej skom pli ko wa nych za bie gów. 
Ja ka bę dzie ja kość wo dy? Czy bę dzie
moż na się w niej bez piecz nie ką pać i ło -
wić ry by?

– Bę dzie o wie le czyst sza po zbu do wa niu
osad ni ka w Par ku Ju lia now skim, wy bu do -
wa niu sta wu Wa sia ka, re duk cji do pły wu za -
nie czysz czeń z rze ką Brzo zą i po oczysz cze -
niu zbior ni ka Pa bian ka. W Ża bień cu bę dzie
moż na się na wet ką pać.

Na ra zie od ra dzam ło wie nie ryb do ce -
lów kon sum pcyj nych. W rze ce jest na dal
wie le tok syn. Je dy nym spo so bem na po zby -
cie się ich jest fi zycz ne oczysz cze nie dna

i zwię ksze nie jej po ten cja łu do bio lo gicz nej
re ge ne ra cji przez za sto so wa nie eko hy dro -
lo gii. W rze ce, na jej dol nym od cin ku, bę -
dzie moż na się bez piecz nie za nu rzyć, pły -
wać, ale węd ka rze, któ rych nie ma ło jest
w Par ku Ju lia now skim i na zbior ni kach Te -
re sy i Zgier ska, po win ni na ra zie po wstrzy -
mać się od je dze nia zło wio nych ryb. 

ROZ MA WIA ŁAALEK SAN DRA HAC
* DR IWO NA WA GNER, 

KO OR DY NA TOR KA PRO JEK TU SWITCH W POL SCE, 
ZA STĘP CA DY REK TO RA IN STY TU TU MIĘ DZY NA RO DO WE GO

PAN – EU RO PEJ SKIE GO RE GIO NAL NE GO 
CEN TRUM EKO HY DRO LO GII
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Nowa koncepcja ekologicznego zagospodarowania przestrzennego Łodzi prof. Macieja Zalewskiego

SOKOŁÓWKA CZY BRZOZA?
Sokołówka, dopływ Bzury, 
zasila stawy w Parku Julianowskim 
(Parku im. Mickiewicza).
„Nazwa Sokołówka została przypisana dla
rzeki Brzozy w okresie powojennym. Rzeką
Brzozą nazywa się obecnie prawobrzeżny
dopływ Sokołówki” – napisały Anna Olaczek
i Barbara Wróblewska w „Dokumentacji
ewolucji układu funkcjonalno-przestrzennego
Parku im. Mickiewicza” przygotowanej dla
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
w Łodzi (dziś Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków).
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Szkic parku Julianowskiego z 1937 r. (akta miasta Łodzi) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

A
R

C
H

IW
U

M
 P

A
Ń

S
TW

O
W

E
 W

 Ł
O

D
ZI



19REKLAMA | SPACEROWNIK  | 

28072163

17_06_ODJ_LO:Spacerownik 195 x 263 2009-06-08 17:10 Page 19



17_06_ODJ_LO:Spacerownik 195 x 263 2009-06-08 17:11 Page 20


