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Po dwóch spacerach po obrzeżach Łodzi wracamy do śródmieścia. Przejdziemy tylko kilkoma ulicami,
by przypomnieć znajdujące się przy nich zabytki. Po dołączeniu poprzednich „Spacerowników”, gdzie
opisaliśmy inne fragmenty centrum miasta już coraz większa część Łodzi staje się Państwu lepiej znana.
Sami widzicie, że poza Piotrkowską jest wiele ciekawych miejsc do obejrzenia i pokazania.
Zaczynamy naszą wędrówkę na placu Wolności, w samym sercu Nowego Miasta utworzonego w 1821 roku
decyzją polskich urzędników. To tu stanął murowany ratusz miejski i kościół luterański dla nadciągających
z różnych zakątków Europy osadników. Spotykamy się w niedzielę, 26 października o godz. 12 przed biurem
Festiwalu Dialogu Czterech Kultur (pl. Wolności 5), by wyruszyć w zachodnią stronę Łodzi. Przejdziemy się
fragmentem ulicy Legionów, ul. Gdańską, skręcimy w Próchnika, by dojść do Wólczańskiej i dotrzemy aż do
ul. Andrzeja Struga. Tym razem omijamy al. Kościuszki, którą zostawiamy sobie na inną okazję. Pójdziemy
w kierunku Żeromskiegoi ul. Zieloną wrócimy do Zachodniej. Na naszej trasie mnóstwo wspaniałych
i ciekawych obiektów. Zapraszamy do poznawania Łodzi razem z nami.
.
RYSZARD BONISŁAWSKI, JOANNA PODOLSKA

Cały czas czekamy na Państwa uwagi, zdjęcia i uzupełnienia.
Listy z dopiskiem „Spacerownik” prosimy kierować na adres:
„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź
e-mail: spacerownik@lodz.agora.pl

PLAC WOLNOŚCI
%

Gdy w 1821 r. wytyczono w Łodzi centrum
osady sukienniczej, tzw. Nowe Miasto, jego
głównym punktem stał się ośmioboczny ry nek. Nazywany był Rynkiem Nowego Miasta,
w odróżnieniu od tego położonego bardziej na
północ, który zyskał w tym czasie nazwę Sta ry Rynek. Ulica łącząca Stare i Nowe Miasto i
biegnąca dalej na południe od 1823 r.
nazywała się ul. Piotrkowską, z czasem pół nocna jej część dostała nazwę Nowomiejska.
Wychodzące z Nowego Rynku cztery ulice
wyznaczały w przybliżony sposób cztery
strony świata. Na południe była osada tka czy bawełny, na północ - Stare Miasto. Na
osi wschód - zachód była ulica Średnia
(obecna ul. Pomorska i Legionów). Rynek
otaczały ulice: Północna, Zachodnia, Połu dniowa (dziś Rewolucji 1905 r.) i Wschod nia. Pierwszym domem zbudowanym przy
nowym placu był zajazd Jana Adamowskie go. To jedyny drewniany budynek Nowego
Rynku, wszystkie następne były murowane.
Na jego miejscu w 1890 r. stanęła tzw. ka mienica pod Lwem, którą widać do dziś.
Kiedyś na środku rynku stały stragany i kra my kupców. Z czasem wybudowano jatki
rzeźnicze i piekarnicze. Handlowano tutaj do
końca XIX wieku.

SERGIUSZ PĘCZEK

Jesteśmy na pl. Wolności. O historii tego miejsca pisaliśmy już obszernie w poprzedniej serii
„Spacerownika”. Dziś jednak krótko ją przypominamy, by osoby, które dopiero zaczynają z nami poznawać Łódź, nie miały luki w wiedzy. A jest to jedno z najważniejszych miejsc Łodzi.

1 PLAC WOLNOŚCI I KOŚCIUSZKO +
2
+

Nowy Rynek nazywa się placem Wolności od
listopada 1919 roku, nazwę otrzymał w rocznicę rozbrajania żołnierzy niemieckich i odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rada Miejska Łodzi postanowiła wybudować
na placu Wolności pomnik polskiego bohatera
Tadeusza Kościuszki. Został odsłonięty w grudniu 1930 r. Jego twórcą jest Mieczysław Lubelski. Dziewięć lat później naziści uznali, że należy

zniszczyć symbol polskiego patriotyzmu i w
noc z 10 na 11 listopada 1939 r., w przeddzień
Święta Niepodległości Polski, pomnik został
zburzony. Wrócił na swoje miejsce dopiero w
1960 roku. W przedwojennym kształcie odtworzył go ten sam twórca. Pomagali mu Elwira i Jerzy Mazurczykowie oraz Antoni Biłas. To
najbardziej charakterystyczny element placu
Wolności.
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OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA SPACEROWNIK

Rynek Nowego Miasta, koniec XIX stulecia, od lewej szkoła, kościół pw. św. Trójcy i ratusz

3 Ratusz nie zmienił wyglądu od 1827 r. Dziś to
+
siedziba Archiwum Państwowego w Łodzi.
4 Kościół protestancki pw. św. Trójcy, pierwot+
nie bardzo podobny do ratusza i zaprojektowany przez tego samego architekta, został przebudowany w latach 1889-1892. Od 1945 r. jest to
rzymskokatolicki kościół garnizonowy pw. Zesłania Ducha Świętego.
Obok kościoła jest Muzeum Archeologiczne
5 . Mieści się w gmachu dawi Etnograficzne +
nego budynku Niemiecko-Rosyjskiej Szkoły
Realnej, który został wzniesiony w 1856 r. i potem wielokrotnie był przebudowywany. W 1887
r. zostało dodane drugie piętro i skrzydła boczne. W okresie międzywojennym budynek był
główną siedzibą magistratu. Jatki piekarnicze
i mięsne rozebrano wiele lat temu, podobnie
jak kilka innych budynków. W ich miejscu postawiono nieciekawe plomby.

Drewniane regały pełne są szklanych
pojemniczków i drobnych szufladek. Na
wszystkich widnieją zapisane po łacinie
informacje o zawartości. Jednak żadna z
substancji nie jest gotowym lekiem.
Zwiedzając zabytkową aptekę dowiemy się,
że kiedyś leki przygotowywano zazwyczaj
wyłącznie na zamówienie. - Witamin nie
produkowano syntetycznie tylko
pozyskiwano je z wątroby ryb, np. dorsza.
A kobiecy krem pod oczy wymagał
sumiennego ucierania witamin, oliwy z
oliwek. Substancją podstawową kremu była
zazwyczaj gliceryna lub wazelina - mówi
Damian Nowak, mgr farmacji, który podczas
otwarcia muzeum odtwarzał dawne
receptury.
za: Gazeta Wyborcza, 11. 03. 2008 r.
7 W tym samym budynku mieści sięfilia
+
Muzeum Historii Miasta Łodzi z wystawą „Łódź

katolicka”. To stała ekspozycja prezentująca
dzieje Kościoła katolickiego w Łodzi, są tu prze-

chowywane m.in. pamiątki związane z pobytem Jana Pawła II w Łodzi, w tym fotel w którym zasiadał Ojciec Święty i jego dary dla łodzian.
8 Obok stoi nowoczesny gmach ze szkła, gdzie
+
mieści się BRE Bank.
W ostatnim czasie przy pl. Wolności powstało kilka ciekawych lokali, gdzie można się zatrzymać, posiedzieć, wypić kawę lub piwo, wśród
nich Niebieskie Migdały (pl. Wolności 12), Cafe
Wolność (nr 7), kawiarnia Wiedeńska (nr 6), to
9 ,
przed nią stoi tzw. Studzienka Zakochanych +
gdzie lubią się fotografować młode pary.
Tuż obok pomnika Kościuszki od niedawna
+ , czyli jedjest zejście do tzw. dętki łódzkiej 10
nego z najstarszych łódzkich kanałów, który
oplata pod ziemią plac, ma 142 m długości, 187
cm wysokości i półtora metra szerokości. Można go zwiedzać.
Na rogu placu Wolności i ul. Legionów jest budynek, w którym mieściła się najstarsza łódzka cukiernia Confiserie. Jej założycielem był szwajcarski osadnik Vogeli. Kolejnym właścicielem był Otto Szwetysz, który nadał miejscu nowy wygląd i
nazwę - Cukiernia Warszawska. Był to ekskluzywny lokal, chętnie odwiedzany przez łódzką elitę, do jej bywalców należeli pierwsi łódzcy burmistrzowie i prezydenci. W Warszawskiej podawano nie tylko ciastka, ale i obiady. Przed
I wojną światową cukiernię przejął Józef Piątkowski, właściciel paru innych lokali
w Łodzi. Po 1945 r. w tym miejscu mieściła się
znana restauracja Sim. Dziś można tu zjeść potrawy chińskiej kuchni, a restauracja nazywa się A
11 . Łódź jak widać jest miastem wielu kulDong +
tur.
12 My spotykamy się przed Biurem Festiwa+
lu Dialogu 4 Kultur (pl. Wolności 5).

Festiwal Dialogu 4 Kultur to coroczna im preza prezentująca dorobek czterech naro dów, które kiedyś współtworzyły Łódź: Po laków, Żydów, Niemców i Rosjan.
Z KOLEKCJI JANUSZA KLECZKI

W 1898 r. na Rynek Nowego Miasta wje chały tramwaje i kramy przeniesiono na dzi siejszy plac Piastowski, tzw. targ koński (róg
ul. Rybnej i Lutomierskiej). Już w latach
1827-1828 stanął przy Nowym Rynku ra tusz oraz kościół ewangelicki pw. św. Trójcy.
Oba budynki zaprojektował w podobnym
stylu Bonifacy Witkowski, budowniczy woje wódzki. Formą nawiązywały do klasycyzmu.

3

6 najstarsza
Obok archiwum znajduje się +
łódzka apteka (pl. Wolności 2) , w tym miejscu

funkcjonuje od blisko 170 lat (jak na Łódź to
ogromny szmat czasu). Została założona w 1828
r. przy Nowym Rynku pod nr 7 i przez dwanaście lat była dzierżawiona przez kolejnych aptekarzy. W 1840 r. właścicielem został Bogumił Zimmermann, który w tym samym roku
wzniósł obok ratusza dom i przeniósł do niego aptekę. Po 1945 r. apteka została upaństwowiona, a po latach na zewnętrznej ścianie wmurowano pamiątkową tablicę, przypominającą
jej historię. Jej wnętrze wyposażone jest w oryginalne meble apteczne wpisane do rejestru
zabytków, od niedawna działa tu muzeum farmacji.
1

Widok z Nowego Rynku na ul. Konstantynowską. Po lewej Cukiernia Warszawska (dziś jest tu
restauracja A Dong), po prawej w nowym budynku znajduje się biuro Festiwalu Dialogu Czterech Kultur

%uu
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UL. LEGIONÓW

ULICA LEGIONÓW

KRZYSZTOF STANIK

KRZYSZTOF STANIK

Narodziła się wraz z powołaniem do życia
Nowego Miasta. Wybiegała z rynku (dzisiejszy plac Wolności) w stronę zachodnią jako
przedłużenie ul. Średniej. Rozrastała się stopniowo wraz z rozwojem zachodniej części Łodzi. Ponieważ prowadziła do Konstantynowa
Łódzkiego nazwano ją ul. Konstantynowską.
W latach międzywojennych nosiła nazwę ul.
11 Listopada, przypomniano w ten sposób
ważny epizod związany z rozbrajaniem Niemców. To przecież ta ulica prowadząca do koszar wojskowych stała się widownią dramatycznej walki stoczonej z silnym patrolem niemieckim 11 listopada 1918 r., po godz. 20. W
czasie potyczki poległ ppor. Józef Bukowski,
oficer I Korpusu Polskiego oraz trzy inne osoby: Jan Gruszczyński, Eugenia Wasiak i Stefan Kołodziejczak. Komuniści zacierając pamięć o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
przemianowali ulicę na Bohaterów, a potem
Obrońców Stalingradu. Nazwa ul. 11 Listopada wróciła do Łodzi w 1981 r., ale przeniesiono ją na dalekie przedmieście, na osiedle Radogoszcz Zachód. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych likwidowano komunistyczne naleciałości w nazewnictwie ulic, pojawiła się w
miejsce Obrońców (łodzianie zawsze skracali
nazwę) ulica Legionów.

Po modernizacji budynki
starej remizy
przy ul. Legionów 2
nadal służą łódzkim
strażakom

Pamiątkowa tablica
z okazji 120 lat
istnienia
Łódzkiej Straży Pożarnej
Skręcamy w ulicę Legionów, po lewej stronie
mijamy uroczą kawiarenkę o wdzięcznej nazwie
Zielone Wzgórza (ul. Legionów 2), po drugiej stronie widać jeden ze starych łódzkich budynków, to
już prawdziwy łódzki dinozaur. Tam mieści się jedna z najlepszych łódzkich cukierni. Zatrzymujemy
się przy charakterystycznym budynku remizy strażackiej.
13 Straż Pożarna (ul. Legionów 2). Od 1874
+
r. trwały starania o powołanie do życia ochotniczej straży pożarnej w Łodzi, inicjatorami działań organizacyjnych byli Robert Wergau i Leopold Zoner. Mimo oporu władz rosyjskich, które niechętnie widziały umundurowanych i poddanych musztrze ochotników, już 14 maja 1876
r. odbyły się ćwiczenia trzech oddziałów straży,
czwarty zorganizowano w 1882 r. Przypomnieć
warto miejsca stacjonowania tych oddziałów:
I - okolice ratusza (w sąsiedztwie Nowego
Rynku, czyli obecnego pl. Wolności),
II - przy domu majstrów tkackich przy zbiegu ul. Piotrkowskiej i Przejazd (dziś Tuwima),
III - przy zajeździe Paradyż (ul. Piotrkowska 175),
IV - przy ul. Zarzewskiej (dziś Przybyszewskiego).
W późniejszych latach doszło do nich 13 oddziałów fabrycznych.
Oddział I straży pożarnej posiadał plac przy
ul. Konstantynowskiej 2. Stały na nim: szopa
wykorzystywana jako remiza i prowizoryczne
pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy.

CIEKAWOSTKA: W 1860 r. włoski artysta
cyrkowy Vincento Sposi dał na placu stra żackim kilka przedstawień.

W 1908 r. powstał projekt wybudowania nowej remizy z koszarami dla strażaków i stajniami, w październiku położono kamień węgielny, a już po roku do gotowych budynków wprowadzili się strażacy. Przed paru laty stare budynki poddano modernizacji i służą one do
dziś łódzkim strażakom. Przed wejściem na teren remizy znajduje się pamiątkowa tablica z
okazji 120-lecia Łódzkiej Straży Pożarnej
umieszczona na kamiennym obelisku.

Remiza strażacka, lata 20. XX wieku
KRZYSZTOF STANIK

%

JAN PETERSILGE
(1830-1905)
Przy ul. Konstantynow skiej 5 mieszkał drukarz
Jan Petersilge. Przyje chał do Łodzi w połowie
XIX wieku i w niewiel kim drewnianym budyn ku, niedaleko Nowego
Rynku, założył własny zakład. W 1860 roku
uruchomił w Łodzi pierwszą drukarnię, a od
1863 r. wydawał pierwszą polsko -niemiecką
gazetę „Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzei ger”. Były to głównie komunikaty i zarzą dzenia władz miejskich. Dwa lata później pi smo przekształciło się w „Lodzer Zeitung Gazetę Łódzką”. Od 1866 r. była to gazeta
wyłącznie w języku niemieckim. Od lat 80.
XIX w. wychodziła jako dziennik. Od 1904 r.
miała dwa wydania: poranne i wieczorne.
Petersilge uchodzi za ojca łódzkiej poligrafii,
bo wyuczeni u niego drukarze i wydawcy
otwierali potem drukarnie polskie i żydow skie. To od niego wszystko się zaczęło. Po niekąd jest też prekursorem łódzkiego dzien nikarstwa. W końcu XIX wieku Petersilge
wybudował przy ulicy Piotrkowskiej 86 du żą kamienicę, która znana jest dziś jako dom
pod Gutenbergiem.
14 Przy ul. Konstantynowskiej 5 działał też
+

zakład fotograficzny Józefa Zajączkowskiego.

Ul. Legionów 3, dom z końca XIX w.

Właściciel był nie tylko znanym fotografem, ale
też patriotą, jednym z powstańczych naczelników miasta w 1863 roku. W jego zakładzie organizowane były tajne narady.
1
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Teatr Wielki
Fryderyka Sellina
przy
ul. Konstantynowskiej
(dziś Legionów),
jeden z
najpiękniejszych
łódzkich budynków,
przetrwał tylko 19 lat,
został zniszczony
przez pożar w 1920 r.
W głębi teatr Apollo,
spłonął w czasie
II wojny światowej
Przekraczamy ulicę Zachodnią, która jest teraz rozkopana. Docieramy do jednego z ważniejszych budynków kulturalnych dawnej Łodzi, a raczej miejsca, w którym niegdyś stał, do ul. Legionów
15
14/16. +

TEATRY FRYDERYKA SELLINA

Sellin to prawdziwy ojciec łódzkiego teatru,
cały swój zapał i pieniądze lokował w kolejnych przedsięwzięciach budowlanych powstających przy ul. Konstantynowskiej 14/16
(dziś ul. Legionów). W 1866 r. przerobił na
teatr Arkadia drewnianą ujeżdżalnię wojskową, jego widownia składała się z krzeseł w
16 rzędach i miejsc stojących. Nowością był
balkon, a po 1873 r. także loże i galeria. Wnętrze ogrzewano blaszanymi piecami. Niewielka, płytka scena nie dawała reżyserom szans
na bogate inscenizacje.
Na tej samej posesji w 1870 r. powstał teatr
Letni. Posiadał obszerną scenę i wygodną widownię z 10 rzędami krzeseł, lożami i galerią.
Oba teatry były z upływem lat przebudowywane i unowocześniane, ale ostatecznie nie
wytrzymały konkurencji nowszych budynków
i zostały rozebrane w latach 1896-1897. Fryderyk Sellin nie pozostawił jednak po sobie
pustki. W miejscu rozebranych gmachów powstały dwa nowe budynki teatralne: Apollo
i Teatr Wielki, zaprojektowane przez znanego łódzkiego architekta Adolfa Zeligsona.

1

Teatr Apollo został oddany do użytku w maju 1898 r. Mieścił 800 widzów. Połowę krzeseł
ustawiono na parterze, na widowni opadającej w kierunku sceny. Wokół utworzono 28 lóż
oraz galerie boczne. Na piętrze ustawiono amfiteatralnie 160 krzeseł w ośmiu rzędach, a na
galeriach bocznych dodatkowe dla 80 widzów.
Teatr posiadał oświetlenie gazowe i elektryczne (energia z własnej prądnicy), zaplecze sceny wyposażono w różne nowinki techniczne
ułatwiające pracę reżyserom. Nowością, wysoko ocenianą przez widzów, był dach rozsuwany w okresie letnim.

w niej udział plejada dziennikarzy i literatów
z Warszawy. Wraz z nimi przyjechali opromienieni sławą dwaj wielcy twórcy: Henryk Sienkiewicz i Henryk Siemiradzki. Na ten niezwykły dzień czekano bardzo długo, przygotowano się do niego w sposób szczególny, a każdy
uczestnik mógł zakupić specjalnie na tę okazję przygotowaną książkę pt. „Scena polska w
Łodzi 1844 - 1901”. Obok kilku interesujących
felietonów, fragmentów sztuk i wykazów repertuarowych znalazło się również miejsce na
opis nowego budynku, nakreślony ręką Władysława Ratyńskiego.

Gmach poddano w 1910 r. remontowi i prze znaczono na siedzibę Teatru Popularnego
założonego przez Andrzeja Mielewskiego.
W 1912 r. wystawiono budynek na licytację,
jego nowymi właścicielami byli Gutsteino wie, a następnie Auerbachowie. Po 1919 r.
wnętrza teatru przebudowano na potrzeby
kina (Polonia, Apollo, Pan, Miraż), które
spłonęło w latach okupacji.
Teatr Wielki. Budowa drugiego gmachu teatru zbiegła się z otwarciem Apolla, a prace
prowadzono niemal za jego ścianą, na działce
zwróconej frontem do ulicy. Po trzech latach
Sellin mógł stwierdzić z satysfakcją, że większego gmachu jeszcze w Łodzi nie widziano.
Nowy teatr nazwał więc Wielkim i podjął działania, określane dzisiaj jako marketingowe.
Właściciel Teatru Wielkiego zaprosił na
otwarcie wyjątkowych i ważnych gości. Uroczystość zaplanowana na 28 września 1901 r.
stała się swoistym świętem łódzkiej kultury.
Poza szacownymi obywatelami Łodzi, wzięła

ZE ZBIORÓW CIT
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Teatr Apollo przy ulicy Konstantynowskiej

%uu

O TEATRZE WIELKIM SELLINA
Podjazd do budynku urządzony będzie od uli cy Konstantynowskiej po bruku drewnianym,
aż do samego przedsionka, pokrytego da chem szklanym. Do westybulu prowadzi tro je drzwi. (...) z lewej strony znajdują się wy godnie urządzone szatnie, z prawej salony
restauracyjne: kasy po obu stronach, a to w
celu uniknięcia natłoku (...) Na wyższe piętra
i do foyer prowadzą z obu stron szerokie i
wygodne, kamienne schody. Widownia
przedstawia się imponująco. Nic dziwnego,
może pomieścić blisko 200 widzów więcej
niż Teatr Wielki w Warszawie - przeszło
1250 osób. Na parterze mieści się 20 wy godnych lóż, 400 krzeseł i spora przestrzeń
na miejsca stojące, przeznaczone dla uczącej
się młodzieży, na pierwszym piętrze obszer ny balkon o 8-miu rzędach i 20 lóż, na dru gim 18 lóż i obszerny balkon, na trzecim pię trze dwie loże i galeria na 300 osób.
Wszystkie miejsca są numerowane - widać i
słychać z nich doskonale, a dostęp do nich
wygodny, wykluczający możliwość ścisku i
tłoku. (...) Widownia jest oświetlona elek trycznością (...) ma doskonale urządzoną
wentylację, a cały gmach ma centralne
ogrzewanie.
Nie mniej imponująco przedstawia się scena.
Wysoka na sześć metrów, szeroka na 14
metrów, głęboka na 11 metrów. Nadaje się
do wystawiania sztuk wymagających dużej
ilości statystów, ma specjalny podjazd dla
koni i wozów. Dekoracje będą umieszczane
nad sceną i w razie potrzeby opuszczane, co
pozwoli znacznie skrócić antrakty i wprowa dzić różne efekty sceniczne (...) z pomocą
przyjdą specjalne instalacje elektryczne,
urządzone z zastosowaniem najnowszych
wynalazków technicznych.
W czasie antraktów publiczność będzie miała
do dyspozycji salony restauracyjne oraz wspaniałe, z dwóch sal składające się foyer na piętrze, przyozdobione dość udatnymi malowidłami w stylu secesji. Bezpośrednio z foyer łączy
się olbrzymia sala koncertowa, wysokości 2-ch
pięter. Sala będzie mogła pomieścić blisko
1000 osób. Na pierwszym piętrze mieści się bufet cukierniczy dla pań ... Władysław Ratyński,
Scena polska w Łodzi 1844-1901

Załączone do opisu Ratyńskiego zdjęcia ukazywały ogrom widowni, a także urodę fasady,
utrzymanej w stylu nawiązującym do neorenesansu. Głównym jej akcentem był czterokolumnowy portyk z arkadowym wejściem i z dużymi balkonami na pierwszym i drugim piętrze.
W 1912 r. gmach Teatru Wielkiego także wystawiono na licytację, zakupiony przez Gutsteina służył Melpomenie do 20 października
1920 r. Jego niedługi żywot przerwał pożar.
Obecnie na miejscu obu teatrów sellinowskich
znajduje się zaniedbany, duży pusty plac.
Obie inwestycje Sellina były odpowiedzią na
wcześniejsze inicjatywy właścicieli konku rencyjnych teatrów - Victoria i Thalia,
pierwszy stał przy ul. Piotrkowskiej 67, dru gi przy ul. Dzielnej (Narutowicza 20).
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Teatr Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego przy ulicy Obrońców Stalingradu, lata 40. XX wieku...

% Po drugiej stronie ulicy widzimy kilka pięknych
kamienic, pod nr 17 warto zwrócić uwagę na detal architektoniczny, na parterach są małe sklepiki - tu zachował się jeszcze duch dawnej Łodzi. W
głębi kolejnej posesji widzimy sylwetkę Teatru Powszechnego.
16 Teatr Powszechny (ul. Legionów 21). W
+
połowie lat trzydziestych XX w. ewangelickie
stowarzyszenie śpiewacze Gesang Verein
wzniosło budynek mieszczący salę widowiskową, pomieszczenia dla chórzystów i salę
prób. Duża scena umożliwiała inscenizowanie spektakli teatralnych. Korzystały z niej
głównie niemieckie zespoły teatralne, chóry
i orkiestry. W styczniu 1945 r. budynek został
przejęty przez TUR (Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego) na siedzibę Teatru Powszechnego.

TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU
ROBOTNICZEGO założone w 1923 r. przez
PPS było dużą organizacją koordynującą
ruch kulturalno -oświatowy w środowisku
robotniczym. Istniały w nim trzy komisje:
literacka, muzyczna i teatralna. Na czele
TUR stał Ignacy Daszyński, a sekretarzem
generalnym był znany łódzki działacz Ste fan Kopciński. Dzięki ich pracy istniało
w 1930 r. 210 oddziałów zrzeszających
około 8 tys. członków. Działało ponad 240
amatorskich zespołów artystycznych, a
wśród twórców robotniczego teatru zna leźli się: Władysław Broniewski, Jerzy Za wieyski, Leon Schiller, Jadwiga Chojnacka,
Stefan Jaracz, Aleksander Zelwerowicz,
Leon Kruczkowski i inni. Teatr był w ich
działaniu ważnym instrumentem oświato wym i krzewicielem kultury.
Towarzystwo prowadziło odczyty, biblioteki,
chóry amatorskie, organizowało wycieczki
turystyczne i szkolenia zawodowe.

KRZYSZTOF STANIK
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... Teatr Powszechny przy ulicy Legionów dziś

Teatr Powszechny działał pod auspicjami TUR do 1950 r., czyli do czasu upaństwowienia i podporządkowania interesom partii wszystkich placówek kulturalnych.
Warto przypomnieć najwybitniejszych twór ców tego teatru: kierowali nim Karol Adwen towicz, Jadwiga Chojnacka, Roman Sykała,
Roman Kłosowski, Mirosław Szonert, Maciej
Korwin, a od 1995 r. Ewa Pilawska. Sceno grafię tworzyli Otto Axer i Jerzy Zaruba, a
niezapomniane role kreowali: Aleksander Ze lwerowicz, Andrzej Bogucki, Adolf Dymsza,
Jadwiga Andrzejewska, Czesław Wołłejko,
A n d r z e j Ł a p i c k i , Ka z i m i e r z D e j m e k , I r e n a
Eichlerówna, Leon Niemczyk, Krystyna Feld man, Bronisław Wrocławski, Maria Malicka,
Michał Szewczyk (do dzisiaj, przez całe arty styczne życie związany z tym jednym te a t r e m !) .

Dziś Teatr Powszechny znany jest z wysokiego poziomu artystycznego. Specjalizuje się
w przedstawieniach komediowych, choć nie
stroni od spektakli poważnych. Jest organizatorem bardzo popularnego w kraju Festiwalu
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
1
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KURTYNA JAK OBRAZ

% Po drugiej stronie ul. Gdańskiej jest dawne więzienie carskie.

ZAPOMNIANY CMENTARZ
Warto tu przypomnieć, że w 1820 roku, gdy
planowano rozwój Łodzi, zdecydowano o
utworzeniu kolejnego cmentarza. Powstał
między ul. Ogrodową, Gdańską, Konstanty nowską i Zachodnią. Był to cmentarz chrze ścijański, gdzie grzebano katolików i prote stantów. W połowie XIX wieku cmentarz
zamknięto, a z czasem w sąsiedztwie posta wiono domy. Jedyną pozostałością po ne kropolii jest niewielki plac wokół kościoła
pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej, który
tam został przeniesiony z pl. Kościelnego.

19 Carski areszt (ul. Gdańska 13) powstał w
+
latach 1883-85. Budynek zaprojektował Hilary
Majewski. Wysoki ceglany mur osłaniał duże
podwórko z szubienicą i główny budynek więzienny. Znajdowała się w nim część administracyjna oraz cele z oknami wychodzącymi
na dziedziniec. W latach 1885-1914 było to więzienie ogólne. W 1900 r. dwa miesiące spędził
tam Józef Piłsudski, aresztowany za druk „Robotnika” na ul. Wschodniej 19. W czasie I wojny światowej było to więzienie niemieckich
władz okupacyjnych, w okresie międzywojennym - więzienie prewencyjno-śledcze. W 1939
r. budynek przejęło gestapo. Więziono tu działaczki polskich organizacji konspiracyjnych.
Po 1945 r. nadal funkcjonowało w tym miejscu
więzienie kobiece pod zarządem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1960 r. utworzono w nim Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, przekształcone w 1990 r. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

%

Po drugiej stronie ul. Legionów ciekawe podwórka, w które warto zajrzeć, pod nr 26 zachowały się piętrowe drewniane komórki i stary komin. Dochodzimy do ul. Gdańskiej.

18 Narożny budynek (ul. Legionów 32)
+
ma bardzo ciekawą płaskorzeźbę na szczycie
domu, należał do Towarzystwa Akcyjnego I.
K. Poznańskiego. W klatce schodowej tego
budynku kręcone były sceny do filmu Andrzeja Wajdy pt. „Pokolenie”.

17 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (ul.
+
Legionów 27) znajduje się w dawnym budynku szkoły powszechnej nr 3. To jeszcze jeden
przykład ogromnego wysiłku włożonego
przez międzywojenne władze Łodzi w przezwyciężanie analfabetyzmu i rozszerzenie
obowiązku szkolnego na wszystkie dzieci.
Mimo kryzysu gospodarczego powstało
wówczas kilkanaście nowych gmachów
szkolnych, ten zaprojektowany przez architekta Wiesława Lisowskiego zbudowano w
1923 r. Nad bramą można jeszcze dostrzec
herb miasta z łódką.
1
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% Zaraz za Teatrem Powszechnym znajduje się
Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

Jako jedyny w Łodzi Teatr Powszechny posiada piękną malowaną kurtynę „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch”, której autorem jest
artysta malarz Piotr Naliwajko.
Pomysł namalowania kurtyny i pieniądze na
jej zakup to wkład galerii Atlas Sztuki i jej
właściciela Andrzeja Walczaka w promowanie Łodzi. To jednocześnie ucieleśnienie marzeń, które narodziły się wraz z otwarciem Teatru Wielkiego w 1901 r. i nadziei pokładanych w Henryku Siemiradzkim. Niestety malarz złożony chorobą nie mógł spełnić danych
wtedy obietnic. Kurtyna odsłonięta 27 marca
2006 r. dopełnia niejako jego zobowiązania.
Zawiera panoramę Łodzi (widzianą z wieżowca przy ul. Piotrkowskiej 150), czyli świat materii połączony z rzeczywistością duchową,
symbolizowaną przez kłębiące się na tle nieba
postaci. Są to: Nieszczęście - oddalające się
od miasta, Pamięć, Energia, Nadzieja, Czas,
Przypadek, Obserwator - autoportret artysty,
Atlas oraz Dziewczyny kierujące swe marzenia ku rzeczom nieuchwytnym.

%uu
Róg ul. Legionów i ul. Gdańskiej

Dawny areszt carski, dziś muzeum
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OHEL JAKOW. W podwórku posesji przy
ul. Gdańskiej 18 do 1939 r. stała niewielka
synagoga. Jej projekt wykonał Gustaw Lan dau -Gutenteger w 1903 roku. Budynek miał
okazały wygląd, arkadowe okna, fasadę
zwieńczoną trójkątnym tympanonem i neore nesansowe dekoracje. Synagoga podobnie
jak cała nieruchomość przechodziła wielo krotnie z rąk do rąk. W końcu stała się miej scem silnie związanym z ruchem syjonistycz nym. Nazywano ją „Ohel Jakow” (Namiot Ja kuba). Członkowie synagogi głosili hasło od budowy Kraju i odrodzenia języka hebrajskie go, wspierali m.in. hebrajską szkołę, a także
sierociniec w Helenówku, którym kierował
Chaim Mordechaj Rumkowski, przyszły Prze łożony Starszeństwa Żydów łódzkiego getta.
W 1939 r. Ohel Jakow został zniszczony
przez Niemców, podobnie jak inne łódzkie sy nagogi. Dziś nie ma po nim śladu.

% Skręcamy w ul. Próchnika (dawna Zawadzka). Pod
22
nr 18 mieszkał kompozytor Aleksander Tansman. +

ALEKSANDER TANSMAN
(1897-1986)

Znakomity kompozytor
i pianista, autor muzyki
do oper, baletu, teatru i filmu.
Urodził się w domu przy
ul. Zawadzkiej 18 (dziś:
Próchnika). Jego matką była
Anna Gurwicz, a ojcem Mosze Pinkusowicz.
Debiutował w 1915 r. w łódzkim teatrze Scala
przy ul. Cegielnianej 18 na koncercie
dobroczynnym. Grał też w Łódzkiej Orkiestrze
Symfonicznej w Teatrze Wielkim przy ul.
Konstantynowskiej. Komponował muzykę do
wierszy Juliana Tuwima. Potem studiował
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W
1919 r. wyjechał do Paryża, gdzie komponował,
a także koncertował z sukcesem jako pianista.
Występował w wielu krajach Europy i na
Dalekim Wschodzie. Podczas II wojny światowej
przebywał w USA, do Francji powrócił w 1946 r.
W Łodzi organizowany jest od 1996 r.
Międzynarodowy Festiwal Indywidualności
Muzycznych noszący jego imię.

% Przy ul. Próchnika 17 znajduje się niewielka restau-

racja Pinezka, gdzie można kupić smaczne pierogi z kapustą i pieczarkami, wyśmienity karczek z musem jabłkowym i pieczeń wołową w sosie rodzynkowo-śliwkowym. Po drugiej stronie Zielony Zakątek - sklep z ekologiczną żywnością. Skręcamy w ul. Wólczańską

POLESIE. W 1954 r. granica między Śród mieściem i Polesiem przebiegała na ul. No womiejskiej i Piotrkowskiej. Gdy 1 stycznia
1960 r. Łódź została podzielona administra cyjnie na pięć dzielnic, granica przebiegała
ul. Wólczańską. Taki podział obowiązywał
aż do 1992 roku. Teraz ulica Wólczańska

UL. WÓLCZAŃSKA
KRZYSZTOF STANIK

% Idziemy ulicą Gdańską. Po lewej stronie pod
nr 12 piękny budynek z charakterystycznymi wieżyczkami.
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Wejście do kamienicy przy
ul. Wólczańskiej 4
Krasnal w bramie wjazdowej

jest granicą osiedla Stare Polesie (na odcin ku od Próchnika aż do al. Mickiewicza).

% Po drugiej stronie jest Teatr Lalek Arlekin, dawniej dom tańca.

23
+W
kamienicy pod nr 4 była kiedyś siedziba
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Łodzi. Tu organizowane były regularnie kon-

DOM REDUTOWY (tańca) powstał po 1902 r.
według projektu Gustawa
Landau - G u t e n t e g e r a i n a l e ż a ł d o k u p i e c k i e j
rodziny Offenbachów.
Narożny jednopiętrowy budynek
(przy ul. Wólczańskiej i ul. 1 Maja)
ma solidnie boniowane elewacje, okna
o spłaszczonych łukach, podzielone
pionowymi żebrami
i przyozdobione secesyjnie ukształtowanymi
kwiatami i gałązkami.
W bogato zdobionych wnętrzach
znajdowały się dwie sale przeznaczone
do organizowania różnych imprez
i uroczystości. W latach międzywojennych
dom redutowy występował pod nazwą „Sala
Angielska”.
Po wojnie budynek był siedzibą Związków
Zawodowych Pracowników Użyteczności
Publicznej. Po 1975 r. przeprowadzono
remont wnętrz, dostosowując je do potrzeb
teatru Arlekin.

certy, spotkania, dyskusje. Warto zwrócić uwagę na odbijaki w kształcie krasnali!
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
ŻYDÓW w Polsce powstało w 1950 r. Początkowo łódzki oddział miał siedzibę przy ul. Więckowskiego 13, gdzie mieściło się wydawnictwo
„Jidysz Buch” i szkoła żydowska im. L. Pereca.
Obok funkcjonował Teatr Żydowski, dzielący
scenę z Teatrem Nowym Kazimierza Dejmka.
Po fali marcowych wyjazdów w latach 19671970 środowisko łódzkich Żydów stawało się
coraz mniejsze. Wtedy TSKŻ musiał opuścić
dotychczasową siedzibę i dostał pomieszczenia
przy ul. Wólczańskiej 4.

% Idziemy dalej ul. Wólczańską, po lewej stronie
pusta przestrzeń parkingu. Nie ma nawet śladu, że
stała tu kiedyś synagoga.
24
SYNAGOGA LITWAKÓW +

W 1899 r. grupa żydowskich kupców „litwaków”
zakupiła od Pawła Szulca posesję o powierzchni
610 mkw. i rozpoczęła budowę synagogi zwanej
„wołyńską”. W 1904 r. rozpoczęła ona działalność.
Projekt budynku nawiązującego wyglądem do
sztuki romańskiej przygotował łódzki architekt
Gustaw Landau-Gutenteger, a zbudowała ją firma
„Olszer i Szczeciński”. Hitlerowcy ograbili ją i spalili, podobnie jak inne łódzkie synagogi, z 10 na 11
listopada 1939 r., a w marcu następnego roku rozebrali wypalone mury.
Litwakami nazywano potocznie Żydów przybywających do Łodzi z zachodnich guberni imperium
rosyjskiego, z Litwy i północnej Białorusi. Docierali
oni tu od lat 80. XIX wieku, wielu przybyło w czasie rewolucji w latach 1905-1907.

1
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Teatr Nowy od ul. Wólczańskiej

w 1950 r., w kwietniu następnego roku scena
była także wykorzystywana przez zespół Teatru Nowego, który z czasem stał się jedynym
użytkownikiem obiektu.

Teatr Arlekin mieści się w dawnym domu tańca Offenbachów
25 Teatr Lalek Arlekin (ul. 1 Maja 2) wprowa+
dził się do tego gmachu pod koniec lat 50., ale
działał w Łodzi od 1948 roku. Pierwsze przedstawienie dla dzieci to „Dwa Michały i świat
cały”. W czasie swojej 60-letniej kadencji miał
zaledwie trzech dyrektorów. Pierwszy - Henryk Ryl - przekazał opiekę nad teatrem po 26
latach swemu uczniowi - Stanisławowi
Ochmańskiemu. A ten wyznaczył na następcę Waldemara Wolańskiego - kierującego teatrem do dziś. Arlekin wystawia tradycyjne
spektakle lalkowe, marionetki, widowiska w
konwencji japońskiego teatru bunraku, tworzy spektakle dla dzieci, ale też dla dorosłych.
Ma na koncie 250 premier, obecnie w repertuarze m.in. „Piotruś Pan”, „Pan Twardowski”,
„Mała syrenka”. Organizuje także warsztaty
oraz jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy.

%

Możemy na chwilę skręcić w ul. 1 Maja, by zobaczyć kamienicę związaną z Tuwimem i obejrzeć
pałac Karola Poznańskiego, dziś Akademia Muzyczna.
26 W zwyczajnej kamienicy Samuela Cohna
+
przy ul. 1 Maja 5 (wówczas pasaż Szulca) mieściło się drugie mieszkanie Tuwimów, do którego wprowadzili się w końcu 1896 r. Zajmowali trzy pokoje z kuchnią na trzecim piętrze
prawej oficyny.
22 sierpnia 1899 r. przyszła tu na świat siostra Juliana - Irena, która po latach poznała i
poślubiła Marka Eigera, spokrewnionego z
właścicielem domu.

Poeta z dużą nostalgią wspominał po latach
beztroski okres wczesnego dzieciństwa: „Po tem jakieś spacery, jakieś karuzele za mia stem, przy końcu obecnej alei Pierwszego
Maja, jakieś opętane tańce na podwórku,
gdy tylko zjawiał się kataryniarz z papugą
lub morską świnką. Był jeszcze jakiś ogródek
na tym Pasażu Szulca, była ochotnicza straż
ogniowa, składająca się z okolicznych urwi połciów i pętaków, straż, której starszy
1

brandmeister, obecnie bogacz i grubas, inży nier W., tak się niedawno rozczulił, kiedyśmy
z nim te czasy wspominali, że upił się jak be la, a ja, zwykły pompiarz, tak się roztkliwi łem, że w sztok urżnięty tłumaczyłem kelne rowi w „Bristolu”, jakim to rajem dla straża ków - a m a t o r ó w b y ł ó w o g r ó d i , s ą d z ą c , ż e
trąbię w dawną strażacką trąbkę, wytrąbi łem z płaczącym i płacącym inżynierem li trową butelkę czystej Baczewskiego. Tym to
płynem szlachetnym ugasili płomienie roz r z e w n i o n y c h s e r c e x - b r a n d m e i s t e r i e x - pom piarz dzielnej straży ogniowej z Pasażu Szul ca".

Z chwilą utworzenia Łódzkiej Opery w 1954 r.
na deskach Teatru Nowego odbywały się
także przedstawienia operowe, zainaugurowa ne „Strasznym Dworem”. Kierownictwo Opery
zdawało sobie sprawę z przejściowego charakteru tej pionierskiej działalności i z nadzieją
czekało na przeprowadzkę do własnej siedziby
wznoszonej od 1948 r. na placu Dąbrowskiego.

W 1993 r. władze miasta zdecydowały się
na przeprowadzenie generalnego remontu
budynku i sceny Teatru Nowego, tak naprawdę wzniesiono nowy gmach, nawiązujący formą do starego, jego wnętrze jest dobrze zaprojektowane, scena otrzymała nowoczesne urządzenia, a widzowie z każdego miejsca mają doskonałą widoczność.
Od 14 stycznia 2008 r. Teatr Nowy nosi
imię Kazimierza Dejmka

ULICA 1 MAJA

Niektórych przyjezdnych dziwi, że w Łodzi
uchowała się ul. 1 Maja, ale na razie nikomu
nie wpadło do głowy, by ją zmieniać. Bądź co
bądź ta data wiąże się ze szlachetnym Świętem Pracy. Pierwotnie był to pasaż Szulca
nazwany tak zwyczajowo, ponieważ działki
w sąsiedztwie należały do Pawła Szulca. Była to elegancka zadrzewiona aleja.

%

Wracamy na ul. Wólczańską i docieramy do
ul. Więckowskiego. Po lewej stronie zabudowania
Teatru Nowego.

27 Teatr Nowy. 1 września 1912 r. przy ulicy
+
Cegielnianej 18 (dziś ul. Więckowskiego 15) rozpoczął działalność Teatr Scala. Został zbudowany przez znanego adwokata Stefana Kobylińskiego dla jego ulubionej szansonistki Loli Stamatti. Scenę wykorzystywały zespoły żydowskie i polskie prezentujące głównie lekki
repertuar. Od 1933 r. do wybuchu wojny i przejęcia teatru przez Niemców, występował tu
także Teatr Miejski. W ostatnich dniach okupacji teatr częściowo spłonął i przez trzy lata
pozostawał w tym stanie. W końcu 1947 r. przekazano go Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów z przeznaczeniem na Państwowy Teatr Żydowski. Odbudowę zakończono

KAZIMIERZ
DEJMEK
(1924-2002)

Reżyser, aktor,
trzykrotny
dyrektor Teatru
Nowego: w
latach 1949-61,
1975-80 i od
1 września 2002
r. do 31 grudnia
2002 r.).
Studiował u Iwo Galla w Krakowie i w
PWST w Łodzi. W 1949 r. razem z Grupą
Młodych Aktorów założył Teatr Nowy. Tu
wyreżyserował szereg legendarnych
spektakli, w tym „Łaźnię” Włodzimierza
Majakowskiego, „Ciemności kryją ziemię”
Jerzego Andrzejewskiego. „Dialogus de
Passione abo żałosna tragedyja o męce
Jezusa”. Śmierć reżysera przerwała pracę
nad „Hamletem”. W Łodzi pełnił też
funkcję rektora PWST (w latach 1952-55).
Obok wielu prestiżowych nagród krytyki i
odznaczeń państwowych Dejmek otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi
(2000 r.) oraz doktora honoris causa
Uniwersytetu Łódzkiego (2002 r.).
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Tak prezentował się
budynek przy
ul. Wólczańskiej 17
przed II wojną
światową, gdy miało
w nim swoją siedzibę
Międzynarodowe
Towarzystwo
Transportów
i Żeglugi.
Dziś budynek jest
zdewastowany,
pozbawiony lewego
skrzydła.

Kilka kroków w prawo, przy ul. Więckowskiego 21 mieszkał Ary Sternfeld. Na budynku wisi pa28
miątkowa tablica . +
ARY STERNFELD (1905-1980)

Urodził się w Sieradzu. Jego rodzice przeprowadzili się do Łodzi gdy miał 10 lat. Po zrobieniu matury wyjechał na studia do Krakowa, potem do Paryża. Wrócił jednak do Łodzi
i tu zaczął realizować swoje pomysły, m.in.
skonstruował maszynę do wyrobu sztucznych pereł i człekokształtnego robota. Przede
wszystkim zajął się jednak obliczaniem torów
rakiet i statków kosmicznych. Jego dociekania były jednak zbyt nowatorskie i nie mógł
znaleźć promotora doktoratu z kosmonautyki. Dlatego najpierw postanowił przedstawić
swoją teorię w publikacji. „Wstęp do kosmonautyki” pisał na przełomie 1932 i 1933 roku
po 12 godzin dziennie, także w soboty i niedziele w kamienicy przy dzisiejszej ul. Więckowskiego 21. Praca nie spotkała się początkowo z wielkim entuzjazmem, choć zdobył za
nią nagrodę w Paryżu. Została wydana kilka
lat później w Moskwie. Dopiero w 1957 roku,
kiedy Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę i okazało się, że orbita jest zgodna
z wyliczeniami Sternfelda, zyskał uznanie i
sławę. W 1976 roku odwiedził Łódź. Łodzianie uhonorowali go ulicą na Chojnach. Od kilku lat imię Ary Sternfelda nosi łódzkie planetarium.

%

ŻEŃSKIE GIMNAZJUM. W okazałym naroż nym budynku dominikanów (ul. Zielona 13)
mieściło się gimnazjum żeńskie Marii Hoch steinowej, po 1945 r. przemianowano je na
Państwową Szkołę Przemysłową Żeńską. W
latach 70. na parterze mieściło się Muzeum
Oświaty, przeniesione później na ul. Naruto wicza 122. Obecnie po generalnym remoncie
do kamienicy wprowadził się klasztor ojców
dominikanów. Warto poszukać w fasadzie
ukrytych sów.

Przed nami bardzo zaniedbana willa.

Willa w głębi posesji przy ul. Wólczańskiej 17

Dominikanie przy ul. Zielonej 13
KRZYSZTOF STANIK

Przy ul. Wólczańskiej 14/16, w dawnej fabryce
Prussaka, mieści się Krajowa Spółka Przemysłu

% Przekraczamy ul. Zieloną. Docieramy do jednego z najpiękniejszych łódzkich zabytków.

KRZYSZTOF STANIK

29
+Właścicielem
willi przy ul. Wólczańskiej 17
był Edward Hentschel, od wielu lat - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W
okresie międzywojennym mieściło się tam
Międzynarodowe Towarzystwo Transportów
i Żeglugi. Gmach jest pusty, a okna zabite deskami. To jeden z zabytków, o które nie wiedzieć czemu nie dopomina się konserwator
zabytków. Bez wątpienia na właściciela powinny zostać nałożone kary. W głębi podwórka
jest druga, mniejsza i skromniejsza willa Izaaka Bornsztajna z 1920 r., która doczekała się
remontu parę lat temu i prezentuje się okazale. Są tam biura, a także laboratorium drogowe, które zajmuje się badaniem kontrolnym
wykonania dróg krajowych w zakresie robót
ziemnych i mostowych.

%

W tym roku odbywa się u Dominikanów cykl
wykładów Credo. „W wykładach tych chcie libyśmy na nowo zastanowić się wspólnie
nad artykułami Wyznania wiary, czyli nad
tym, w co, jako chrześcijanie, wierzymy” czytamy na stronie internetowej. Wykłady
co czwartki o godz. 19.30.
www.lodz.dominikanie.pl

Odzieżowego Polconfex, jeden z największych w
Polsce dostawców maszyn szwalniczych i urządzeń oraz podszewek i dodatków krawieckich. Na
terenie pofabrycznym działa obecnie wiele różnych
hurtowni i firm. Po drugiej stronie klasztor.

31 Willa przemysłowca Leopolda Kindermanna
+
(ul. Wólczańska 31/33), wzniesiona została w
1903 r. według projektu Gustawa Landau-Gutentegera. Stanowi, zdaniem znawców secesji, najlepszy przykład tego stylu w Polsce. Malownicza asymetryczna bryła budynku odznacza się ogromnym bogactwem roślinnej dekoracji, wykonanej w sposób prawie rzeźbiarski. Realistycznie potraktowane rośliny pokrywają fasadę i sufity salonów. Dopełnieniem
są piękne witraże, kraty okien, stolarka drzwi
i schodów, kominek i meble. Całość stanowi
interesujące tło dla wystaw plastycznych Miejskiej Galerii Sztuki.
To miejsce, które obowiązkowo powinno
znaleźć się na trasie każdego turysty odwiedzającego Łódź.
Wkrótce planowany jest generalny remont
zabytku i willa stanie się jeszcze piękniejsza.

30 Klasztor bł. Piotra Frassatiego oo. Dominika+
nów mieści się przy ul. Zielonej 13 zaledwie od

KRZYSZTOF STANIK

10

kilku lat, ale już na stałe wpisał się w krajobraz
Łodzi. Dominikanie organizują koncerty, wieczory poetyckie, prelekcje, dyskusje, poruszają ważne tematy istotne dla chrześcijan. Przy
klasztorze działa Duszpasterstwo Akademickie Kamienica.
Patronem zakonu jest błogosławiony
Pier Giorgio Frassati (1901-1925), student
politechniki z Turynu, miłośnik alpinizmu,
który zawsze niósł pomoc potrzebującym.

Widok willi Kindermanna od zachodu
1

|
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od gorsetu form historycznych, zastępując go
modnymi „miękkimi” dekoracjami. Oczywiście
nie wszyscy inwestorzy akceptowali secesyjne
pomysły architektów i wybierali bardziej pompatyczne rozwiązania z dawnych lat, podnoszące w ich mniemaniu prestiż i podkreślające pozycję rodziny. Zdarzały się także przypadki
kompilowania dawnych i nowych dekoracji oraz
detali architektonicznych.
Twórcami secesyjnej architektury byli po chodzący z Łodzi lub tu działający: Dawid
Lande, Gustaw Landau -Gutenteger, Franci szek Chełmiński, August Furhjelm, Ludwik
Panczakiewicz, Karl Seidl czy Karol Herrn ring.
32
+Na
tej samej działce znajduje się druga willa, skromniejsza, ale również bardzo piękna
i zadbana, w której mieszkała Eleonora
Kindermann. Reprezentuje późniejszą secesję
wiedeńską.

%

Na mieszczącej się w narożnej kamienicy aptece przy ul. Wólczańskiej 37 (róg ul. 6 Sierpnia)
wisi tablica przypominająca, że Maria Jasińska została zamordowana przez hitlerowców 20 kwiet33 . Po przekątnej widać charaktenia 1943 roku +
rystyczne mury, które pozostały z zabudowań należących jeszcze do Kunitzera.
34 Oficyna Juliusza Kunitzera (tył banku PKO).
+
W 1909 r. zarząd Łódzkiego Banku Handlowego zakupił na licytacji dawny pałac Juliusza Kunitzera wraz budynkami towarzyszącymi. Pałac zniszczony przez pożar został
rozebrany, jego ogrodzenie przekazano
wznoszonemu wtedy gimnazjum niemieckiemu, a w położonych w głębi posesji oficynach urządzono prowizoryczne biura. Ta
prowizorka trwa do dzisiaj, ale dzięki temu
możemy tu przypomnieć Juliusza Kunitzera, znanego łódzkiego fabrykanta, współwłaściciela Widzewskiej Manufaktury, zastrzelonego w 1905 r. przez bojówkarza PPS. Przez
lata pozostawał w pamięci łodzian jako nieustępliwy krwiopijca. Ale był sprawnym biznesmenem i człowiekiem szalenie przedsiębiorczym, a także wrażliwym. Przed śmiercią zapisał na cele społeczne ogromne sumy,
ich część posłużyła do zbudowania specjalistycznego pawilonu w szpitalu pediatrycznym Anny Marii (dziś im. Korczaka).

KRZYSZTOF STANIK
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SECESJA, to jedna z nazw stylu ogarniają cego świat u schyłku XIX wieku, który zry wał z szablonem i odrzucał akademickie ka nony na rzecz miękkiej, płynnej linii, faktu ralnych kontrastów, mieszania tworzyw bu dowlanych, asymetrii itp. Pełnymi garściami
czerpano motywy ze świata organicznego,
ze sztuki Wschodu, sięgano do folkloru i do
form geometrycznych. Osiągnięto niezwykłą
jedność stylową wszystkich elementów ar chitektonicznych z wystrojem wnętrz, obi ciami, witrażami, meblami, kominkami i
sprzętami codziennego użytku. Wyrafinowa nym kształtom krzywych linii podporządko wano detale wykonane z lanego żelaza, ce ramiki, szkła i z drewna.
Secesja zawitała do Łodzi w okresie korzystnej
sytuacji gospodarczej, dynamicznie rozwijające
się miasto osiągnęło wtedy ponad 300 tys.
mieszkańców i przeżywało lata intensywnej
rozbudowy. Mieszczańskie kamienice, wille i pałace fabrykantów, budynki użyteczności publicznej oraz gmachy przemysłowe uwalniano

11

Dawna oficyna pałacu Kunitzera

Sąsiednia willa reprezentuje późną secesję
1

% Za współczesnym budynkiem PKO stoi skromna, ale ciekawa willa, zupełnie zapomniana i wciąż
nie remontowana. A szkoda.

%uu
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Neorenesansowa lecznica przy ul. Wólczańskiej
35 Willa Józefa Beyera (Wólczańska 36 ) , wła+
ściciela dużego składu desek i drewna. Niewielki budynek o neorenesansowym wystroju, został w 1909 r. zakupiony przez lekarzy,
którzy otworzyli tu klinikę chorób skórnych i
wenerycznych. Jej twórcami byli: Ludwik Falk,
Zygmunt Golc i Stanisław Jelnicki. Po wojnie
budynek stał się własnością państwową. Obecnie znajduje się na działce, na której działa I
Komisariat Komendy Miejskiej Policji (wejście od al. Kościuszki 19).

% Przy ul. Wólczańskiej 49 znajduje się Wojewódzki Urząd Pracy, a tuż za nim kolejna willa fabrykancka.

stały gruntownie przebudowane. Obecnie willa należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a mieści się w niej restauracja Monte Negro z kuchnią bałkańską.
37 Po drugiej stronie fabryka, gdzie m.in.
+
działa Klub Pizza Disco Dwie Dłonie (ul. Wólczańska 40/42), prowadzony przez osoby głuchonieme i niesłyszące. Jest to klub integracyjny. Dwie dłonie to symbol naszej komunikacji ze światem. Przecież my nie „nauczymy”się słyszeć, ale słyszący
mogą nauczyć się migać - wyjaśniają twórcy tego miejsca.

WILHELM LURKENS w 1885 r. rozpoczął
produkcję dzianiny bawełnianej i wełnianej,
początkowo w wynajmowanych budynkach
przemysłowych przy ul. Piotrkowskiej 70,
a od 1898 r. we własnych, wznoszonych
stopniowo na tyłach posesji przy Promenadzie
(obecnie al. Kościuszki 33/35).

%

Widzimy tył fabryki wyrobów
dziewiarskich Wilhelma Lurkensa.
KRZYSZTOF STANIK

36 Secesyjna willa przy Wólczańskiej nr 51 nale+
żała do Juliusza Langego, właściciela fabryki wyrobów bawełnianych, założonej w 1875 r. Na froncie działki stanął dom mieszkalny przemysłowca, początkowo skromny, nawiązujący stylem
do renesansu, przebudowany w 1903 r. w stylu
secesyjnym według projektu Franciszka Chełmińskiego. Najpiękniejszym i najbardziej charakterystycznym dla tego stylu fragmentem budynku jest elewacja frontowa pokryta motywem
przeplatających się wici, z wydatnym wykuszem i balkonem. Szkoda, że wnętrza willi zo-

Po lewej stronie fabryka i kamienica Lurkensów, widok od ulicy Wólczańskiej

Od strony alei powstały budynki mieszkalne Lurkensów. Wjazd na teren fabryki
umieszczony został od strony ul. Wólczań38 Najpierw wzniesiono tu buskiej 46/50 +.
dynek magazynowy, następnie dziewiarnię, a po 1905 r. - łączącą stare budynki przędzalnię bawełny z budynkiem maszynowni i kominem. Otrzymała ona skromny wystrój secesyjny, podkreślony kontrastem ceglanych i tynkowanych detali oraz
miękkimi łukami okien i podziałami pionowymi. Nad całością dominuje wieża klatki schodowej ze zbiornikiem na wodę, w
najwyższej kondygnacji. Po zniszczeniach
wojennych i niespodziewanej śmierci właściciela fabryka była wystawiana na licytację, nie znalazła jednak nabywców.
W okresie okupacji produkowano w niej
bieliznę i odzież wojskową.
Po 1945 r. utrzymano profil produkcji,
wzbogacony później o produkcję odzieży
chłopięcej. Od 1974 r. zakład był oddziałem
znanej firmy odzieżowej im. A. Próchnika.
Po rozwiązaniu łódzkiego zakładu, w
starych halach produkcyjnych umieszczono
magazyny z odzieżą. W 2006 r. budynki
przemysłowe kupili hiszpańscy inwestorzy
z myślą o budowie hotelu. Patrząc na
fabrykę od strony ul. Wólczańskiej widać
wyraźne różnice w wyglądzie jej kolejno
wznoszonych części.

%
Willa Juliusza Langego przy ul. Wólczańskiej 51

Po drugiej stronie wysoki biurowiec, stoi w
miejscu szkoły, która odegrała w dziejach Łodzi
ważną rolę.
1
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39 SZKOŁA ZOFII PĘTKOWSKIEJ I WIKTO +
RII MACIŃSKIEJ mieściła się przy ul. Wólczańskiej 55, po wydarzeniach 1905 r. stała się 7klasową szkołą dla dziewcząt z polskim języ kiem wykładowym. W 1912 r. zjazd rektorów
Wszechnic Szwajcarskich wydał zgodę na przyjmowanie absolwentek do wszystkich uczelni
tego kraju. Po 1918 r. przekształcona na gim nazjum humanistyczne. Do szkoły przyjmowa no uczennice niezależnie od pochodzenia i wy znania. Uczyła się w niej m.in. wnuczka Leopol da Kindermanna. Po 1945 r. budynek odebra no właścicielom i umieszczono w nim Szkołę
Fabryk Przemysłu Metalowego. W latach 70.
gmach rozebrano, a na wolnym placu zbudo wano biurowiec, który tam stoi do dziś.

%

Skręcamy w ul. Andrzeja Struga. Pod nr 24 jest
kamienica z ciekawymi secesyjnymi detalami, również kolejne budynki mają interesujące dekoracje. Po
drugiej stronie stała fabryka maszyn i… rowerów.

Detale z ul. Andrzeja Struga 24
ULICA ANDRZEJA

Jeszcze przed powstaniem styczniowym
dzisiejsza ul. Andrzeja Struga nazywała się
świętego Andrzeja. To imię - według Zdzisława
Konickiego - nadał jej słynny prezydent miasta
Andrzej Rosicki. Inna wersja jest taka, że ulica
została nazwana właśnie na cześć Rosickiego,
który wspierał powstańców styczniowych, za co
pozbawiono go urzędu. Aby władze rosyjskie
nie zmieniły nazwy, dano jej oficjalnie imię jego
patrona - świętego Andrzeja. Po II wojnie
światowej dostała z kolei imię... Andrzeja
Struga, pisarza. Niezależnie od tego, czy chodzi
o prezydenta Rosickiego, pisarza Struga czy
świętego patrona, do dziś jest to ulica Andrzeja.
Została wytyczona przez geometrę już przed
1827 roku, ale dopiero w okresie
międzywojennym przeprowadzono tam
kanalizację. Na odcinku między Piotrkowską a
dzisiejszą al. Kościuszki niemal się nie zmieniła.
Przetrwało większość budynków.

40 FABRYKA KROSIEN TKACKICH I MASZYN
+
„BRACIA LANGE” (ul. Andrzeja Struga 21) była jedną z najstarszych w Królestwie Polskim
fabryk produkujących maszyny. Założył ją w
1 8 4 4 r . F r y d e r y k L a n g e , a r o z w i n ę li j e g o s y n o wie Gustaw i Fryderyk. Początkowo fabryka
produkowała drobne przybory tkackie i drew niane krosna, a po latach dostosowała produk cję do zmieniających się warunków technicz nych z nastawieniem na krosna mechaniczne.
Na terenie zakładu, który zajmował rozległą
narożną działkę istniało kilka budynków prze znaczonych do różnych celów, były to: odlew nia żelaza, kuźnia, maszynownia, trzypiętrowa
fabryka krosien, stolarnia, różne składy i ma gazyny. Po 1893 r. wprowadzono do firmy produkcję rowerów. Miały one dobrą markę, sły nęły z solidnego wykonania i elegancji. Była to
największa w tym czasie wytwórnia rowerów
w Królestwie.
Zakład zatrudniał w 1912 r. około 500 osób.
Po zniszczeniach wojennych właściciele dą żyli do utworzenia spółki akcyjnej, jej statut
zatwierdzony w 1928 r. przewidywał wy puszczenie 1200 akcji okazicielskich o nomi nalnej wartości 1000 zł. W zarządzie zasia dali: Gustaw Lange (prezes), Berta i Karol
Lange, Gustwa Kehlert i Franciszek Flaker.
Firma miała przedstawicielstwa w Rydze i
Bukareszcie. W latach międzywojennych po za doskonałymi maszynami dla przemysłu
włókienniczego, produkowano tu również
piece hartownicze i wentylatory wysokiego
ciśnienia.
Po 1945 r. w budynkach fabrycznych utwo rzono Centralne Biuro Techniczne Przemysłu
Maszyn Włókienniczych. Około 1972 r. przy
poszerzaniu ulicy rozebrano narożną część
fabryki.

41 TUWIMOWIE przeprowadzili się
+
do większego i wygodniejszego mieszkania
przy ul. św. Andrzeja 42 w 1902 lub w
1903 r. Być może miało to związek z pod wyżką wynagrodzenia ojca, który pracował
w administracji łódzkiego oddziału Banku
Azowsko - Dońskiego.

% Skręcamy w ul. Żeromskiego. Warto obejrzeć
pałac Zieglera, dziś ŁTN.
42 Willa Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej+
-Curie 11 jest dziś siedzibą Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Po kompleksowej renowacji stała się znowu miejscem pełnym uroku, tak jak blisko sto lat wcześniej, gdy powstawała. Jak ustalił historyk architektury Krzysztof Stefański, autor monografii o tym zabytku, zespół willowy stanął na nietypowej działce w kształcie trapezu, która mieściła się przy
ówczesnej ulicy Podleśniej. Ten teren miał kilku właścicieli. Na przełomie stuleci wybudowany został niewielki parterowy dom dla rodziny Meyerów.

MARCIN WOJCIECHOWSKI

KRZYSZTOF STANIK

Fabryka Braci Lange należała do najpotężniejszych w Łodzi

%u

%

Przekraczamy ul. Gdańską. Będąc tu nie możemy zapomnieć o kolejnym łódzkim adresie związanym z Julianem Tuwimem.

Willa przy ul. Skłodowskiej-Curie 11
1
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%

Idziemy ul. Żeromskiego w kierunku północnym.
43 W głębi posesji przy ul. Żeromskiego 56
+

dom modlitwy braci morawskich (herrnhutów)

KRZYSZTOF STANIK

zbudowany według projektu wrocławskiego
architekta T. Grunewalda, poświęcony 2 listopada 1913 r. Świątynia przykryta dachem mansardowym ma duże arkadowe okna z wieżyczką sygnaturki, a skromną architekturę wzbogacają boczne ryzality z portalami wejściowymi. Swoim wyglądem budynek nawiązuje do
protestanckich barokowych domów zborowych.

Willa Oskara Zieglera, dziś siedziba ŁTN, widok od ul. Żeromskiego

ZE ZBIORÓW GAZETY WYBORCZEJ

Projekt rozbudowy, wykonany już dla Antoniny i Marcelego Karwacińskich w 1910 roku, był dziełem łotewskiego architekta Alwilla Jankaua, który budował m.in. pałac Heinzlów na Julianowie. Potem właścicielami obiek-

Witraże zdobiące klatkę schodową

Wnętrza pałacyku naukowców

tu zostali Amanda i Oskar Zieglerowie. Poprawki do projektu wniósł wtedy Henryk Janota-Bzowski. - Ziegler był kolejnym właścicielem obiektu, a dokonana przez niego przebudowa nadała willi ostateczny kształt, na jego zamówienie wykonane zostały też piękne
wnętrza, dlatego w literaturze ten obiekt przyjęło się określać mianem willi Zieglera - wyjaśnia Stefański. Od 1926 roku do końca wojny
w willi mieszkali kolejni właściciele - Marta i
Alfons Gregorowie. W styczniu 1945 roku
opuszczony budynek zajęli żołnierze Armii
Czerwonej. Potem pałacyk został udostępniony prof. Rajmundowi Gostkowskiemu, który
tu właśnie na parterze prowadził wykłady, na
które uczęszczali studenci archeologii śródziemnomorskiej i języków klasycznych UŁ.
Sam z rodziną mieszkał na piętrze. Jak wspomina jego bratanica Anna Gostkowska-Stępień, po donosie do organów służby bezpieczeństwa - Gostkowski był żołnierzem AK i
nauczycielem tajnych kompletów - profesor
utracił katedrę, którą rozwiązano, był też więziony przez UB przy ulicy Anstadta. Wkrótce rodzinę usunięto z pałacyku. W 1951 roku
ulokowano tam Katedrę Geografii. Blisko 50
lat później obiekt wydzierżawiło Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Choć nie jest to budowla imponująca wielkością ani przepychem, należy - jak podkreśla Stefański - do najznamienitszych łódzkich rezydencji fabrykanckich.
Mimo kilku etapów powstawania, budowla zyskała w rezultacie charakterystyczną bryłę i
jednolity wyraz. „O artystycznej randze dawnej willi Zieglera decydują w dużej mierze jej
wnętrza o bogatym i starannie opracowanym
wystroju” - podkreśla Stefański. We wnętrzu
zachowały się kolumienki i lustra, toaletka i
kominek przykryty blatem z plamistego marmuru. Osobne miejsce zajmują cenne witraże wykonane przez wrocławski instytut Adolfa Seilera. Można na nich odnaleźć młodzieńca grającego na lutni i pasterza z dudami. Jest
też grecka bogini ognia i fantazyjne smoki

Kościół braci morawskich

BRACIA MORAWSCY są ugrupowaniem re ligijnym wywodzącym się czasów reforma cji, jako odłam niemieckich anabaptystów.
Unikając prześladowań wywędrowali na Mo rawy, a stąd w XVIII w. do Saksonii, gdzie
dzięki jednemu z niemieckich reformatorów
religijnych założyli osadę Herrnhut, od której
pochodzi druga nazwa ugrupowania. Na po czątku XIX w. spora grupa braci moraw skich przyjechała do Nowosolnej,
a w 1847 r. kilka rodzin osiadłych w Łodzi
miało salę modlitw przy ul. Piotrkowskiej
105. Od 1859 r. stale powiększająca się gru pa braci zbudowała parterowy dom modli twy przy ul. Andrzeja, w miejscu dzisiejsze go skrzyżowania ulicy z torami tramwajo wymi (po stronie południowej). Budynek
przez wiele lat utrudniał przedłużenie ul.
Spacerowej (dziś al. Kościuszki), dopiero w
1911 r. udało się władzom miasta sfinalizować
umowę zapewniającą braciom morawskim
działkę i pieniądze na budowę nowego domu
modlitwy, właśnie przy ul. Żeromskiego.

Po 1945 r. budynek został przekazany kościołowi polskokatolickiemu, a od kilkunastu
lat stoi opuszczony. Ostatnio posesja została
sprzedana. Nowi właściciele na razie remontują budynek frontowy.
44
+Za
solidnym ogrodzeniem przy ul. Żeromskiego 52, wśród resztek ogrodu, stoi secesyjna willa Karola Prusse. Została wzniesiona w
1912 roku dla właściciela niewielkiej fabryki,
w której produkowano pudełka składane i różne inne kartonaże. Do wilii prowadzą niskie,
ozdobne schody. Piętrowy budynek jest zwieńczony szczytem z małym oknem. W oknach
dużego holu znajdują się piękne secesyjne witraże przedstawiające park w jesiennym nastroju.
1

|

46
+Przy
ul. Zielonej 21 stoi neorenesansowa willa Jakuba Wiwe, zbudowana około 1890 roku.

Została zaprojektowana przez Ignacego Markiewicza dla właściciela sąsiedniej przędzalni,
którą prowadził razem z Heinrichem Federem.
W eleganckim budynku jest teraz miejskie przedszkole. Warto zwrócić uwagę na detale architektoniczne willi, podobnie jak kolejnych budynków przy ul. Zielonej, choćby pod nr 16.
Na budynku przy ul. Zielonej 15 zachowała się adnotacja A.D. 1911. To dawna szkoła żeńska.
KRZYSZTOF STANIK

Szczyt dawnej willi Karola Prussa

Przed 1938 r. fabryka była własnością Marii Kaczorowskiej i spółki, w której zarządzie
zasiadał Rudolf Prusse. Po drugiej wojnie światowej znajdowała się tu drukarnia należąca do
Łódzkich Zakładów Graficznych. Teraz jest
tam Tawerna Gniazdo Piratów, gdzie można
posłuchać koncertów pieśni żeglarskich.

%

Ulica Żeromskiego aż roi się od krasnali. Tu
uchowały się jeszcze obijaki przy Żeromskiego 46
i 42! Docieramy do Placu Barlickiego, pisaliśmy o
nim szeroko w poprzedniej serii „Spacerowników”.

45 PLAC BARLICKIEGO
+
ALBO ZIELONY RYNEK

Dzisiejszy plac Norberta Barlickiego, to
pierwotny Wiązowy Rynek pochodzący od
nazwy tej części miasta, tzw. Dzielnicy
Wiązowej. Kiedyś Nowe Miasto, czyli
pierwotna osada przemysłowej Łodzi,
kończyła się na ulicy Dzielnej (dziś
Narutowicza). Część zachodnia już w latach
sześćdziesiątych XIX wieku nazywana była
Zieloną, bo prowadziła do Zielonego Rynku,
gdzie zjeżdżali się chłopi z podłódzkich wsi z
warzywami i owocami. Nadal rynek spełnia
taką rolę, ostatnio postawiono na nim hale
targowe.

%

Skręcamy w ul. Zieloną. Przekraczamy ul. Gdańską. Dochodzimy do pięknej willi J. Wiwe.

ULICA ZIELONA

Pierwotnie nazywała się Dzielną, oddzielała
bowiem osadę sukienniczą Nowe Miasto od
osady płócienniczej Łódki. Po przyłączeniu do
miasta tzw. dzielnicy Wiązowej, położonej na
zachód od ul. Wólczańskiej, Dzielna zmieniła
nazwę na Zieloną i kończyła bieg w okolicach
dzisiejszego placu Hallera. W 1934 r. znów
zmieniono jej nazwę na Legionów. Podczas
okupacji hitlerowskiej została połączona z ul.
Narutowicza pod wspólną nazwą Schlagerstr. Po 1945 r. na krótko pojawiła się ul.
Legionów, a od 1948 r. na powrót mamy ul.
Zieloną. Warto także przypomnieć, że przebicie ulicy do dzisiejszej ul. Legionów nastąpiło
dopiero w 1964 r., umożliwiło to bezpośredni
dojazd tramwajem nr 9 do parku na Zdrowiu.

1
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Dochodzimy do skrzyżowania, gdzie łączy się
ul. Zachodnia z al. Kościuszki. Spacer po tych ulicach
jeszcze przed nami. Dziś tylko w kilku słowach o
tym miejscu.

ULICA ZACHODNIA

Jedna z niewielu najstarszych ulic Łodzi, która nie zmieniła nazwy. Powstała wraz z narodzinami przemysłowej osady Nowe Miasto,
po 1823 r. Zaczynała bieg od koryta rzeki
Łódki i była południowym przedłużeniem ul.
Stodolnianej. Kończyła się na ul. Zielonej, za
którą wytyczono wielopasmową arterię zwaną Promenadą. Po wojnie ulicę przedłużono
na północ i poszerzono kosztem starego
cmentarza żydowskiego i prowadzącej doń
uliczki Wesołej oraz położonej za ul. Limanowskiego ul. Masarskiej.
W końcu lat sześćdziesiątych rozpoczęto poszerzanie ul. Zachodniej na odcinku położonym poniżej ul. Ogrodowej. Wyburzono w ciągu kilku lat wszystkie frontowe budynki po
stronie wschodniej ulicy. Niestety, zabrakło
energii i pieniędzy na zakończenie prac urbanistycznych i ta strona ulicy przypomina swoim wyglądem scenografię filmów wojennych.

Willa Jakuba Wiwe, dziś przedszkole
ZE ZBIORÓW GAZETY WYBORCZEJ

KRZYSZTOF STANIK

OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA SPACEROWNIK

%

Przekraczamy ul. Wólczańską, przed nami potężna kamienica Pinkusa.

47 W narożnym budynku mieściła się szkoła Jó+
zefa Lajba Aba założona w 1910 r. jako 7-klasowa

Żeńska Szkoła Handlowa (al. Kościuszki 29), przeniesiona w 1913 r. na ul. Zieloną, przekształcona w
1918 r. na gimnazjum żeńskie. Po przejściu na emeryturę w 1931 r. Ab pozostał właścicielem szkoły
zarządzanej przez Zrzeszenie Pedagogów, dyrektorami gimnazjum byli kolejno Ludwik Krajeński
i Stella Reinowa. Józef Ab zmarł w getcie w 1941 r.
Jest pochowany na cmentarzu żydowskim.
MUZEUM NAUKI I SZTUKI - już w 1884 r. grono łodzian stworzyło projekt założenia Muzeum
Przemysłu, Rolnictwa i Sztuki, który niestety nie
doczekał się realizacji. Dopiero w 1910 r. zawiązało się Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki, jego
członkowie z dużym poświęceniem gromadzili
eksponaty i urządzili Wystawę Antyalkoholową, z
której dochód przekazano na urządzenie muzeum
w wynajętych czterech pokojach w kamienicy
przy ul. Zielonej 8. Uroczyste otwarcie muzeum
miało miejsce 1 kwietnia 1911 r.. Później przeniesiono je do oficyny przy ul. Piotrkowskiej 91. W
1923 r. zbiory muzealne przekazano miastu.
48 Kamienica Pinkusa. Początki Muzeum Nauki
+
i Sztuki wiążą się z narożną kamienicą zbudowaną w 1895 r. według projektu Dawida Lande dla
Mieczysława Pinkusa. To jedna z największych
i najpiękniejszych kamienic Łodzi. Projektant
nadał jej neobarokowy, monumentalny wystrój.
Całość przykrywa wysoki dach, typowy dla francuskich kamienic. W ostatnich latach budynek
został wspaniale odrestaurowany. Po wielu dziesięcioleciach wrócił do potomków pierwotnych
właścicieli.

Przy al. Kościuszki 2 stała piękna synagoga
ALEJA KOŚCIUSZKI

Na odcinku między ul. Zieloną i Andrzeja
Struga, jeszcze na początku lat 50. dzisiejsza
al. Kościuszki, była deptakiem. Pośrodku alei
wysadzanej drzewami - najpierw rosły tam
kasztanowce, potem topole i akacje - stały
ławeczki. Na trawnikach były starannie
utrzymane klomby.
Ulica Spacerowa - taką nazwę nosiła już w
1873 roku, potem nazywano ją także
Promenadową albo Promenadą - miała stać
się przeciwwagą dla Piotrkowskiej. Na
początku XX wieku zaczęły przy niej
powstawać wspaniałe kamienice i rezydencje.
Niestety, aleja bardzo się zmieniła. Nie ma już
pięknej synagogi spalonej w 1939 roku.
Zmieniony został pałac Jakuba Hertza (dziś
rektorat Uniwersytetu Medycznego),
pozbawiony pięknych detali architektonicznych.
Aleja otrzymała nowe imię w 1917 roku, w
stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki. W latach
50. deptak zlikwidowano, a na środku ulicy
położono szyny tramwajowe.

%uu

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NASZEGO SPACERU
1 Plac Wolności.
+
2 pl. Wolności - pomnik Tadeusza Kościuszki.
+
3 pl. Wolności 1 - dawny ratusz
+
4 pl. Wolności/ ul. Piotrkowska2 - dawny kościół protestancki pw. św.
+

Trójcy, dziś kościół katolicki pw. Zesłania Ducha Świętego.
5 pl. Wolności - dawna Szkoła, dziś Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne.
+
6 pl. Wolności 2 - najstarsza łódzka apteka i muzeum farmacji.
+
7 pl. Wolności 2 - filia MHMŁ, wystawa „Łódź katolicka”.
+
8 pl. Wolności 3 - szklany budynek BRE banku.
+
9 pl. Wolności 7 - Studzienka Zakochanych.
+
10 pl. Wolności - Dętka łódzka.
+
11 ul. Legionów 2 - dawna Cukiernia Warszawska, dziś A Dong.
+
12 pl. Wolności 5 - Biuro Festiwalu Dialogu 4 Kultur.
+
13 ul. Legionów 2 - Straż Pożarna.
+
14 ul. Legionów 5 - kiedyś mieszkanie Jana Petersilge i siedziba zakładu
+
fotograficznego Zajączkowskiego.
15 ul. Legionów 14/16 - kiedyś stały tu teatry Fryderyka Sellina.
+
16 ul. Legionów 21 - Teatr Powszechny, dawniej TUR.
+
17 ul. Legionów 27 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, dawniej szkoła.
+
18
+ ul. Legionów 32 - dawny dom Towarzystwa Akcyjnego I. K. Poznańskiego.
19
+ ul. Gdańska 13 - carski areszt, dziś Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
20 ul. Gdańska 12 - kamienica z ciekawą architekturą.
+
21
+ ul. Gdańska 18 - w podwórku stała kiedyś synagoga, tzw. Ohel Jakow.
22
+ ul. Próchnika 18 - dom, w którym urodził się kompozytor A. Tansman.
23 ul. Wólczańska 4 - kiedyś siedziba TSKŻ w Łodzi.
+
24 ul. Wólczańska 6 - do 1940 roku była tu synagoga Litwaków.
+
25 ul. 1 Maja 2 - Teatr Lalek Arlekin, dawny dom tańca Offenbachów.
+
26
+ ul. 1 Maja 5 - kamienica Samuela Cohna, drugie mieszkanie Tuwimów.
27 ul. Wólczańska/ul. Więckowskiego 15 - Teatr Nowy, po wojnie Teatr
+
Żydowski Idy Kamińskiej, w 1912 r. - Teatr Scala.
28 ul. Więckowskiego 21 - mieszkanie Ary Sternfelda.
+
29
+ ul. Wólczańska 17 - dawne wille Edwarda Hentschela i Izaaka Bornsztajna,
obecnie siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
30 ul. Zielona 13 - klasztor bł. Piotra Frassatiego OO Dominikanów,
+
dawniej szkoła Marii Hochsteinowej.
31 ul. Wólczańska 31- willa Leopolda Kindermanna, dziś Miejska Galeria
+
Sztuki.
32 ul. Wólczańska 33 - willa Eleonory Kindermann.
+
33 ul. Wólczańska 37 - tablica przypominająca losy Marii Jasińskiej
+
zamordowanej przez hitlerowców w 1943 roku.
34 ul. Wólczańska 34 - stare oficyny Juliusza Kunitzera.
+
35 ul. Wólczańska 36 - dawna willa Józefa Beyera.
+
36 ul. Wólczańska 51 - willa Juliusza Lange, dziś Polskie Towarzystwo
+
Ekonomiczne.
37 ul. Wólczańska 40/42 - pub integracyjny Dwie Dłonie.
+
38 ul. Wólczańska 46/50 - dawna fabryka wyrobów dziewiarskich
+
Wilhelma Lurkensa, potem Próchnik.

39 ul. Wólczańska 55 - biurowiec stoi w miejscu dawnej szkoły żeńskiej
+

Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej.
40 ul. Andrzeja 21 - dawna Fabryka Krosien Tkackich i Maszyn „Bracia
+

Lange”.
41 ul. Andrzeja 42 - mieszkanie Juliana Tuwima.
+
42 ul. Żeromskiego/ul. Skłodowskiej-Curie 11 - willa Oskara Zieglera, dziś ŁTN.
+
43 ul. Żeromskiego 56 - dom modlitwy braci morawskich (herrnhutów).
+
44
+ ul. Żeromskiego 52 - dawna willa Karola Prusse, dziś Tawerna Gniazdo

Piratów.
45 Plac Barlickiego, dawniej Zielony Rynek.
+
46 ul. Zielona 21 - willa Jakuba Wiwe, dziś przedszkole.
+
47 ul. Zielona 8/10 - dawne gimnazjum Józefa Aba.
+
48 ul. Zielona/ al. Kościuszki - kamienica Pinkusa.
+

Spacerownik
Subiektywny przewodnik po Łodzi
co czwartek z „Gazetą Wyborczą”

Kolejny 30 października – Cmentarz Doły
1

