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2 | SPACEROWNIK  | OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA

+ PLAC WOLNOŚCI I KOŚCIUSZKO +
Nowy Rynek nazywa się placem Wolności od
listopada 1919 roku, nazwę otrzymał w rocz-
nicę rozbrajania żołnierzy niemieckich i odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Rada Miejska Łodzi postanowiła wybudować
na placu Wolności pomnik polskiego bohatera
Tadeusza Kościuszki. Został odsłonięty w grud-
niu 1930 r. Jego twórcą jest Mieczysław Lubel-
ski. 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 od-
tworzył go ten sam twórca. Pomagali mu Elwi-
ra i Jerzy Mazurczykowie oraz Antoni Biłas. To
najbardziej charakterystyczny element placu
Wolności. 
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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. SSppoottyykkaammyy  ssiięę  ww  nniieeddzziieellęę,,  2266  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  oo  ggooddzz..  1122  pprrzzeedd  bbiiuurreemm
FFeessttiiwwaalluu  DDiiaalloogguu  CCzztteerreecchh  KKuullttuurr  ((ppll..  WWoollnnoośśccii  55)), 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
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% Jesteśmy na pl. Wolności. O historii tego miej-
sca pisaliśmy już obszernie w poprzedniej serii
„Spacerownika”. Dziś jednak krótko ją przypomi-
namy, by osoby, które dopiero zaczynają z nami po-
znawać Łódź, nie miały luki w wiedzy. A jest to jed-
no z najważniejszych miejsc Łodzi.

GGddyy  ww  11882211  rr..  wwyyttyycczzoonnoo  ww  ŁŁooddzzii  cceennttrruumm
oossaaddyy  ssuukkiieennnniicczzeejj,,  ttzzww..  NNoowwee  MMiiaassttoo,,  jjeeggoo
ggłłóówwnnyymm  ppuunnkktteemm  ssttaałł  ssiięę  oośśmmiioobboocczznnyy  rryy--
nneekk..  NNaazzyywwaannyy  bbyyłł  RRyynnkkiieemm  NNoowweeggoo  MMiiaassttaa,,
ww  ooddrróóżżnniieenniiuu  oodd  tteeggoo  ppoołłoożżoonneeggoo  bbaarrddzziieejj  nnaa
ppóółłnnoocc,,  kkttóórryy  zzyysskkaałł  ww  ttyymm  cczzaassiiee  nnaazzwwęę  SSttaa--
rryy  RRyynneekk..  UUlliiccaa  łłąącczząąccaa  SSttaarree  ii  NNoowwee  MMiiaassttoo  ii
bbiieeggnnąąccaa  ddaalleejj  nnaa  ppoołłuuddnniiee  oodd  11882233  rr..
nnaazzyywwaałłaa  ssiięę  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkąą,,  zz  cczzaasseemm  ppóółł--
nnooccnnaa  jjeejj  cczzęęśśćć  ddoossttaałłaa  nnaazzwwęę  NNoowwoommiieejjsskkaa..
WWyycchhooddzząąccee  zz  NNoowweeggoo  RRyynnkkuu  cczztteerryy  uulliiccee
wwyyzznnaacczzaałłyy  ww  pprrzzyybblliiżżoonnyy  ssppoossóóbb  cczztteerryy
ssttrroonnyy  śśwwiiaattaa..  NNaa  ppoołłuuddnniiee  bbyyłłaa  oossaaddaa  ttkkaa--
cczzyy  bbaawweełłnnyy,,  nnaa  ppóółłnnoocc  --  SSttaarree  MMiiaassttoo..  NNaa
oossii  wwsscchhóódd  --  zzaacchhóódd  bbyyłłaa  uulliiccaa  ŚŚrreeddnniiaa
((oobbeeccnnaa  uull..  PPoommoorrsskkaa  ii  LLeeggiioonnóóww))..  RRyynneekk
oottaacczzaałłyy  uulliiccee::  PPóółłnnooccnnaa,,  ZZaacchhooddnniiaa,,  PPoołłuu--
ddnniioowwaa  ((ddzziiśś  RReewwoolluuccjjii  11990055  rr..))  ii  WWsscchhoodd--
nniiaa..  PPiieerrwwsszzyymm  ddoommeemm  zzbbuuddoowwaannyymm  pprrzzyy
nnoowwyymm  ppllaaccuu  bbyyłł  zzaajjaazzdd  JJaannaa  AAddaammoowwsskkiiee--
ggoo..  TToo  jjeeddyynnyy  ddrreewwnniiaannyy  bbuuddyynneekk  NNoowweeggoo
RRyynnkkuu,,  wwsszzyyssttkkiiee  nnaassttęęppnnee  bbyyłłyy  mmuurroowwaannee..
NNaa  jjeeggoo  mmiieejjssccuu  ww  11889900  rr..  ssttaannęęłłaa  ttzzww..  kkaa--
mmiieenniiccaa  ppoodd  LLwweemm,,  kkttóórrąą  wwiiddaaćć  ddoo  ddzziiśś..  
KKiieeddyyśś  nnaa  śśrrooddkkuu  rryynnkkuu  ssttaałłyy  ssttrraaggaannyy  ii  kkrraa--
mmyy  kkuuppccóóww..  ZZ  cczzaasseemm  wwyybbuuddoowwaannoo  jjaattkkii
rrzzeeźźnniicczzee  ii  ppiieekkaarrnniicczzee..  HHaannddlloowwaannoo  ttuuttaajj  ddoo
kkoońńccaa  XXIIXX  wwiieekkuu..  
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WW  11889988  rr..  nnaa  RRyynneekk  NNoowweeggoo  MMiiaassttaa  wwjjee--
cchhaałłyy  ttrraammwwaajjee  ii  kkrraammyy  pprrzzeenniieessiioonnoo  nnaa  ddzzii--
ssiieejjsszzyy  ppllaacc  PPiiaassttoowwsskkii,,  ttzzww..  ttaarrgg  kkoońńsskkii  ((rróógg
uull..  RRyybbnneejj  ii  LLuuttoommiieerrsskkiieejj))..  JJuużż  ww  llaattaacchh
11882277--11882288  ssttaannąąłł  pprrzzyy  NNoowwyymm  RRyynnkkuu  rraa--
ttuusszz  oorraazz  kkoośścciióółł  eewwaannggeelliicckkii  ppww..  śśww..  TTrróójjccyy..
OObbaa  bbuuddyynnkkii  zzaapprroojjeekkttoowwaałł  ww  ppooddoobbnnyymm
ssttyylluu  BBoonniiffaaccyy  WWiittkkoowwsskkii,,  bbuuddoowwnniicczzyy  wwoojjee--
wwóóddzzkkii..  FFoorrmmąą  nnaawwiiąązzyywwaałłyy  ddoo  kkllaassyyccyyzzmmuu..  

+ Ratusz nie zmienił wyglądu od 1827 r. Dziś to
siedziba Archiwum Państwowego w Łodzi. 
+ Kościół protestancki pw. św. Trójcy, pierwot-
nie bardzo podobny do ratusza i zaprojektowa-
ny przez tego samego architekta, został przebu-
dowany w latach 1889-1892. Od 1945 r. jest to
rzymskokatolicki kościół garnizonowy pw. Ze-
słania Ducha Świętego. 

Obok kościoła jest Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne + . Mieści się w gmachu daw-
nego budynku Niemiecko-Rosyjskiej Szkoły
Realnej, który został wzniesiony w 1856 r. i po-
tem wielokrotnie był przebudowywany. W 1887
r. zostało dodane drugie piętro i skrzydła bocz-
ne. W okresie międzywojennym budynek był
główną siedzibą magistratu. Jatki piekarnicze
i mięsne rozebrano wiele lat temu, podobnie
jak kilka innych budynków. W ich miejscu po-
stawiono nieciekawe plomby.

Obok archiwum znajduje się + najstarsza
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 dwana-
ście lat była dzierżawiona przez kolejnych ap-
tekarzy. W 1840 r. właścicielem został Bogu-
mił Zimmermann, który w tym samym roku
wzniósł obok ratusza dom i przeniósł do nie-
go aptekę. Po 1945 r. apteka została upaństwo-
wiona, a po latach na zewnętrznej ścianie wmu-
rowano pamiątkową tablicę, przypominającą
jej historię. Jej wnętrze wyposażone jest w ory-
ginalne meble apteczne wpisane do rejestru
zabytków, od niedawna działa tu muzeum far-
macji.
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DDrreewwnniiaannee  rreeggaałłyy  ppeełłnnee  ssąą  sszzkkllaannyycchh
ppoojjeemmnniicczzkkóóww  ii  ddrroobbnnyycchh  sszzuuffllaaddeekk..  NNaa
wwsszzyyssttkkiicchh  wwiiddnniieejjąą  zzaappiissaannee  ppoo  łłaacciinniiee
iinnffoorrmmaaccjjee  oo  zzaawwaarrttoośśccii..  JJeeddnnaakk  żżaaddnnaa  zz
ssuubbssttaannccjjii  nniiee  jjeesstt  ggoottoowwyymm  lleekkiieemm..
ZZwwiieeddzzaajjąącc  zzaabbyyttkkoowwąą  aapptteekkęę  ddoowwiieemmyy  ssiięę,,
żżee  kkiieeddyyśś  lleekkii  pprrzzyyggoottoowwyywwaannoo  zzaazzwwyycczzaajj
wwyyłłąącczznniiee  nnaa  zzaammóówwiieenniiee..  --  WWiittaammiinn  nniiee
pprroodduukkoowwaannoo  ssyynntteettyycczznniiee  ttyyllkkoo
ppoozzyysskkiiwwaannoo  jjee  zz  wwąąttrroobbyy  rryybb,,  nnpp..  ddoorrsszzaa..  
AA  kkoobbiieeccyy  kkrreemm  ppoodd  oocczzyy  wwyymmaaggaałł
ssuummiieennnneeggoo  uucciieerraanniiaa  wwiittaammiinn,,  oolliiwwyy  zz
oolliiwweekk..  SSuubbssttaannccjjąą  ppooddssttaawwoowwąą  kkrreemmuu  bbyyłłaa
zzaazzwwyycczzaajj  gglliicceerryynnaa  lluubb  wwaazzeelliinnaa  --  mmóówwii
DDaammiiaann  NNoowwaakk,,  mmggrr  ffaarrmmaaccjjii,,  kkttóórryy  ppooddcczzaass
oottwwaarrcciiaa  mmuuzzeeuumm  ooddttwwaarrzzaałł  ddaawwnnee
rreecceeppttuurryy..  zzaa::  GGaazzeettaa  WWyybboorrcczzaa,,  1111..  0033..  22000088  rr..

+ 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-
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chowywane m.in. pamiątki związane z poby-
tem Jana Pawła II w Łodzi, w tym fotel w któ-
rym zasiadał Ojciec Święty i jego dary dla ło-
dzian.
+ Obok stoi nowoczesny gmach ze szkła, gdzie
mieści się BRE Bank. 

W ostatnim czasie przy pl. Wolności powsta-
ło kilka ciekawych lokali, gdzie można się zatrzy-
mać, posiedzieć, wypić kawę lub piwo, wśród
nich Niebieskie Migdały (pl. Wolności 12), Cafe
Wolność (nr 7), kawiarnia Wiedeńska (nr 6), to
przed nią stoi tzw. Studzienka Zakochanych + ,
gdzie lubią się fotografować młode pary. 

Tuż obok pomnika Kościuszki od niedawna
jest zejście do tzw. dętki łódzkiej + , czyli jed-
nego z najstarszych łódzkich kanałów, który
oplata pod ziemią plac, ma 142 m długości, 187
cm wysokości i półtora metra szerokości. Moż-
na go zwiedzać.

NNaa  rroogguu  ppllaaccuu  WWoollnnoośśccii  ii  uull..  LLeeggiioonnóóww  jjeesstt  bbuuddyy--
nneekk,,  ww  kkttóórryymm  mmiieeśścciiłłaa  ssiięę  nnaajjssttaarrsszzaa  łłóóddzzkkaa  ccuu--
kkiieerrnniiaa  CCoonnffiisseerriiee..  JJeejj  zzaałłoożżyycciieelleemm  bbyyłł  sszzwwaajjccaarr--
sskkii  oossaaddnniikk  VVooggeellii..  KKoolleejjnnyymm  wwłłaaśścciicciieelleemm  bbyyłł  OOtt--
ttoo  SSzzwweettyysszz,,  kkttóórryy  nnaaddaałł  mmiieejjssccuu  nnoowwyy  wwyygglląądd  ii
nnaazzwwęę  --  CCuukkiieerrnniiaa  WWaarrsszzaawwsskkaa..  BByyłł  ttoo  eekksskklluu--
zzyywwnnyy  llookkaall,,  cchhęęttnniiee  ooddwwiieeddzzaannyy  pprrzzeezz  łłóóddzzkkąą  eellii--
ttęę,,  ddoo  jjeejj  bbyywwaallccóóww  nnaalleeżżeellii    ppiieerrwwssii  łłóóddzzccyy  bbuurrmmii--
ssttrrzzoowwiiee  ii  pprreezzyyddeennccii..  WW  WWaarrsszzaawwsskkiieejj  ppooddaawwaa--
nnoo  nniiee  ttyyllkkoo  cciiaassttkkaa,,  aallee  ii  oobbiiaaddyy..  PPrrzzeedd  
II  wwoojjnnąą  śśwwiiaattoowwąą  ccuukkiieerrnniięę  pprrzzeejjąąłł  JJóózzeeff  PPiiąątt--
kkoowwsskkii,,  wwłłaaśścciicciieell  ppaarruu  iinnnnyycchh  llookkaallii  
ww  ŁŁooddzzii..  PPoo  11994455  rr..  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  mmiieeśścciiłłaa  ssiięę
zznnaannaa  rreessttaauurraaccjjaa  SSiimm..  DDzziiśś  mmoożżnnaa  ttuu  zzjjeeśśćć  ppoottrraa--
wwyy  cchhiińńsskkiieejj  kkuucchhnnii,,  aa  rreessttaauurraaccjjaa  nnaazzyywwaa  ssiięę  AA
DDoonngg  + ..  ŁŁóóddźź  jjaakk  wwiiddaaćć  jjeesstt  mmiiaasstteemm  wwiieelluu  kkuull--
ttuurr..

+ My spotykamy się przed Biurem Festiwa-
lu Dialogu 4 Kultur (pl. Wolności 5).

FFeessttiiwwaall  DDiiaalloogguu  44  KKuullttuurr  ttoo  ccoorroocczznnaa  iimm--
pprreezzaa  pprreezzeennttuujjąąccaa  ddoorroobbeekk  cczztteerreecchh  nnaarroo--
ddóóww,,  kkttóórree  kkiieeddyyśś  wwssppóółłttwwoorrzzyyłłyy  ŁŁóóddźź::  PPoo--
llaakkóóww,,  ŻŻyyddóóww,,  NNiieemmccóóww  ii  RRoossjjaann..  
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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

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

44_zeszytOK.qxd  2008-10-14  13:11  Page 3



11

% Skręcamy w ulicę Legionów, po lewej stronie
mijamy uroczą kawiarenkę o wdzięcznej nazwie
Zielone Wzgórza (ul. Legionów 2), po drugiej stro-
nie widać jeden ze starych łódzkich budynków, to
już prawdziwy łódzki dinozaur. Tam mieści się jed-
na z najlepszych łódzkich cukierni. Zatrzymujemy
się przy charakterystycznym budynku remizy stra-
żackiej.

+ Straż Pożarna (ul. Legionów 2). Od 1874
r. trwały starania o powołanie do życia ochotni-
czej straży pożarnej w Łodzi, inicjatorami dzia-
łań organizacyjnych byli Robert Wergau i Le-
opold Zoner. Mimo oporu władz rosyjskich, któ-
re niechętnie widziały umundurowanych i pod-
danych 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 zbie-
gu ul. Piotrkowskiej i Przejazd (dziś Tuwima), 

III - przy zajeździe Paradyż (ul. Piotrkow-
ska 175), 

IV - przy ul. Zarzewskiej (dziś Przybyszew-
skiego). 

W późniejszych latach doszło do nich 13 od-
działów fabrycznych.

Oddział I straży pożarnej posiadał plac przy
ul. Konstantynowskiej 2. Stały na nim: szopa
wykorzystywana jako remiza i prowizoryczne
pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy. 

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKAA:: WW  11886600  rr..  wwłłoosskkii  aarrttyyssttaa
ccyyrrkkoowwyy  VViinncceennttoo  SSppoossii  ddaałł  nnaa  ppllaaccuu  ssttrraa--
żżaacckkiimm  kkiillkkaa  pprrzzeeddssttaawwiieeńń..  
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JJAANN  PPEETTEERRSSIILLGGEE  
((11883300--11990055))
PPrrzzyy  uull..  KKoonnssttaannttyynnooww--
sskkiieejj  55  mmiieesszzkkaałł  ddrruukkaarrzz
JJaann  PPeetteerrssiillggee..  PPrrzzyyjjee--
cchhaałł  ddoo  ŁŁooddzzii  ww  ppoołłoowwiiee
XXIIXX  wwiieekkuu  ii  ww  nniieewwiieell--
kkiimm  ddrreewwnniiaannyymm  bbuuddyynn--
kkuu,,  nniieeddaalleekkoo  NNoowweeggoo

RRyynnkkuu,,  zzaałłoożżyyłł  wwłłaassnnyy  zzaakkłłaadd..  WW  11886600  rrookkuu
uurruucchhoommiiłł  ww  ŁŁooddzzii  ppiieerrwwsszząą  ddrruukkaarrnniięę,,  aa  oodd
11886633  rr..  wwyyddaawwaałł  ppiieerrwwsszząą  ppoollsskkoo--nniieemmiieecckkąą
ggaazzeettęę  „„ŁŁóóddzzkkiiee  OOggłłoosszzeenniiaa  --  LLooddzzeerr  AAnnzzeeii--
ggeerr””..  BByyłłyy  ttoo  ggłłóówwnniiee    kkoommuunniikkaattyy  ii  zzaarrzząą--
ddzzeenniiaa  wwłłaaddzz  mmiieejjsskkiicchh..  DDwwaa  llaattaa  ppóóźźnniieejj  ppii--
ssmmoo  pprrzzeekksszzttaałłcciiłłoo  ssiięę  ww  „„LLooddzzeerr  ZZeeiittuunngg  --
GGaazzeettęę  ŁŁóóddzzkkąą””..  OOdd  11886666  rr..  bbyyłłaa  ttoo  ggaazzeettaa
wwyyłłąącczznniiee  ww  jjęęzzyykkuu  nniieemmiieecckkiimm..  OOdd  llaatt  8800..
XXIIXX  ww..  wwyycchhooddzziiłłaa  jjaakkoo  ddzziieennnniikk..  OOdd  11990044  rr..
mmiiaałłaa  ddwwaa  wwyyddaanniiaa::  ppoorraannnnee  ii  wwiieecczzoorrnnee..
PPeetteerrssiillggee  uucchhooddzzii  zzaa  oojjccaa  łłóóddzzkkiieejj  ppoolliiggrraaffiiii,,
bboo  wwyyuucczzeennii  uu  nniieeggoo  ddrruukkaarrzzee  ii  wwyyddaawwccyy
oottwwiieerraallii  ppootteemm  ddrruukkaarrnniiee  ppoollsskkiiee  ii  żżyyddooww--
sskkiiee..  TToo  oodd  nniieeggoo  wwsszzyyssttkkoo  ssiięę  zzaacczzęęłłoo..  PPoo--
nniieekkąądd  jjeesstt  tteeżż  pprreekkuurrssoorreemm  łłóóddzzkkiieeggoo  ddzziieenn--
nniikkaarrssttwwaa..  WW  kkoońńccuu  XXIIXX  wwiieekkuu  PPeetteerrssiillggee
wwyybbuuddoowwaałł  pprrzzyy  uulliiccyy  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  8866  dduu--
żżąą  kkaammiieenniiccęę,,  kkttóórraa  zznnaannaa  jjeesstt  ddzziiśś  jjaakkoo  ddoomm
ppoodd  GGuutteennbbeerrggiieemm..

+ Przy ul. Konstantynowskiej 5 działał też
zakład fotograficzny Józefa Zajączkowskiego.
Właściciel był nie tylko znanym fotografem, ale
też patriotą, jednym z powstańczych naczelni-
ków miasta w 1863 roku. W jego zakładzie or-
ganizowane były tajne narady.

14

W 1908 r. powstał projekt wybudowania no-
wej remizy z koszarami dla strażaków i stajnia-
mi, w październiku położono kamień węgiel-
ny, a już po roku do gotowych budynków wpro-
wadzili się strażacy. Przed paru laty stare bu-
dynki poddano modernizacji i służą one do
dziś łódzkim strażakom. Przed wejściem na te-
ren remizy znajduje się pamiątkowa tablica z
okazji 120-lecia Łódzkiej Straży Pożarnej
umieszczona na kamiennym obelisku.

4 | SPACEROWNIK  | OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA

UL. LEGIONÓW ULICA LEGIONÓW
Narodziła się wraz z powołaniem do życia
Nowego Miasta. Wybiegała z rynku (dzisiej-
szy plac Wolności) w stronę zachodnią jako
przedłużenie ul. Średniej. Rozrastała się stop-
niowo wraz z rozwojem zachodniej części Ło-
dzi. 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 Niem-
ców. To przecież ta ulica prowadząca do ko-
szar wojskowych stała się widownią drama-
tycznej walki stoczonej z silnym patrolem nie-
mieckim 11 listopada 1918 r., po godz. 20. W
czasie potyczki poległ ppor. Józef Bukowski,
oficer I Korpusu Polskiego oraz trzy inne oso-
by: Jan Gruszczyński, Eugenia Wasiak i Ste-
fan Kołodziejczak. Komuniści zacierając pa-
mięć o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
przemianowali ulicę na Bohaterów, a potem
Obrońców Stalingradu. Nazwa ul. 11 Listopa-
da wróciła do Łodzi w 1981 r., ale przeniesio-
no ją na dalekie przedmieście, na osiedle Ra-
dogoszcz Zachód. Kiedy w latach dziewięć-
dziesiątych likwidowano komunistyczne nale-
ciałości 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

Remiza strażacka, lata 20. XX wieku

Ul. Legionów 3, dom z końca XIX w.
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% Przekraczamy ulicę Zachodnią, która jest te-
raz rozkopana.  Docieramy do jednego z ważniej-
szych budynków kulturalnych dawnej Łodzi, a ra-
czej miejsca, w którym niegdyś stał, do ul. Legionów
14/16. +15

Teatr Apollo został oddany do użytku w ma-
ju 1898 r. Mieścił 800 widzów. Połowę krzeseł
ustawiono na parterze, na widowni opadają-
cej w kierunku sceny. Wokół utworzono 28 lóż
oraz galerie boczne. Na piętrze ustawiono am-
fiteatralnie 160 krzeseł w ośmiu rzędach, a na
galeriach bocznych dodatkowe dla 80 widzów.
Teatr posiadał oświetlenie gazowe i elektrycz-
ne (energia z własnej prądnicy), zaplecze sce-
ny wyposażono w różne nowinki techniczne
ułatwiające pracę reżyserom. Nowością, wy-
soko ocenianą przez widzów, był dach rozsu-
wany w okresie letnim.
GGmmaacchh  ppooddddaannoo  ww  11991100  rr..  rreemmoonnttoowwii  ii  pprrzzee--
zznnaacczzoonnoo  nnaa  ssiieeddzziibbęę  TTeeaattrruu  PPooppuullaarrnneeggoo
zzaałłoożżoonneeggoo  pprrzzeezz  AAnnddrrzzeejjaa  MMiieelleewwsskkiieeggoo..  
WW  11991122  rr..  wwyyssttaawwiioonnoo  bbuuddyynneekk  nnaa  lliiccyyttaaccjjęę,,
jjeeggoo  nnoowwyymmii  wwłłaaśścciicciieellaammii  bbyyllii  GGuuttsstteeiinnoo--
wwiiee,,  aa  nnaassttęęppnniiee  AAuueerrbbaacchhoowwiiee..  PPoo  11991199  rr..
wwnnęęttrrzzaa  tteeaattrruu  pprrzzeebbuuddoowwaannoo  nnaa  ppoottrrzzeebbyy
kkiinnaa    ((PPoolloonniiaa,,  AAppoolllloo,,  PPaann,,  MMiirraażż)),,  kkttóórree
ssppłłoonnęęłłoo  ww  llaattaacchh  ookkuuppaaccjjii..

Teatr Wielki. Budowa drugiego gmachu te-
atru 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 więk-
szego gmachu jeszcze w Łodzi nie widziano.
Nowy teatr nazwał więc Wielkim i podjął dzia-
łania, określane dzisiaj jako marketingowe. 

Właściciel Teatru Wielkiego zaprosił na
otwarcie wyjątkowych i ważnych gości. Uro-
czystość zaplanowana na 28 września 1901 r. 
stała się swoistym świętem łódzkiej kultury.
Poza szacownymi obywatelami Łodzi, wzięła

w niej udział plejada dziennikarzy i literatów
z Warszawy. Wraz z nimi przyjechali opromie-
nieni sławą dwaj wielcy twórcy: Henryk Sien-
kiewicz i Henryk Siemiradzki. Na ten niezwy-
kły dzień czekano bardzo długo, przygotowa-
no się do niego w sposób szczególny, a każdy
uczestnik mógł zakupić specjalnie na tę oka-
zję przygotowaną książkę  pt. „Scena polska w
Łodzi 1844 - 1901”. Obok kilku interesujących
felietonów, fragmentów sztuk i wykazów re-
pertuarowych znalazło się również miejsce na
opis nowego budynku, nakreślony ręką Wła-
dysława Ratyńskiego. 

5OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA| SPACEROWNIK

%uu
1

TEATRY FRYDERYKA SELLINA
Sellin to prawdziwy ojciec łódzkiego teatru,
cały swój zapał i pieniądze lokował w kolej-
nych przedsięwzięciach budowlanych po-
wstających przy ul. Konstantynowskiej 14/16
(dziś  ul. Legionów). W 1866 r. przerobił na
teatr Arkadia drewnianą ujeżdżalnię wojsko-
wą, jego widownia składała się z krzeseł w
16 rzędach i miejsc stojących. Nowością był
balkon, a po 1873 r. także loże i galeria. Wnę-
trze ogrzewano blaszanymi piecami. Niewiel-
ka, płytka scena nie dawała reżyserom szans
na bogate inscenizacje. 
Na tej samej posesji w 1870 r. powstał teatr
Letni. Posiadał obszerną scenę i wygodną wi-
downię z 10 rzędami krzeseł, lożami i galerią.
Oba teatry były z upływem lat przebudowy-
wane i unowocześniane, ale ostatecznie nie
wytrzymały konkurencji nowszych budynków
i zostały rozebrane w latach 1896-1897. Fry-
deryk Sellin nie pozostawił jednak po sobie
pustki. W miejscu rozebranych gmachów po-
wstały dwa nowe budynki teatralne: Apollo 
i Teatr Wielki, zaprojektowane przez znane-
go łódzkiego architekta Adolfa Zeligsona.
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Teatr Apollo przy ulicy Konstantynowskiej

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
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OO  TTEEAATTRRZZEE  WWIIEELLKKIIMM  SSEELLLLIINNAA
PPooddjjaazzdd  ddoo  bbuuddyynnkkuu  uurrzząąddzzoonnyy  bbęęddzziiee  oodd  uullii--
ccyy  KKoonnssttaannttyynnoowwsskkiieejj  ppoo  bbrruukkuu  ddrreewwnniiaannyymm,,
aażż  ddoo  ssaammeeggoo  pprrzzeeddssiioonnkkaa,,  ppookkrryytteeggoo  ddaa--
cchheemm  sszzkkllaannyymm..  DDoo  wweessttyybbuulluu  pprroowwaaddzzii  ttrroo--
jjee  ddrrzzwwii..  ((......))  zz  lleewweejj  ssttrroonnyy  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  wwyy--
ggooddnniiee  uurrzząąddzzoonnee  sszzaattnniiee,,  zz  pprraawweejj  ssaalloonnyy
rreessttaauurraaccyyjjnnee::  kkaassyy  ppoo  oobbuu  ssttrroonnaacchh,,  aa  ttoo  ww
cceelluu  uunniikknniięęcciiaa  nnaattłłookkuu  ((......))  NNaa  wwyyżżsszzee  ppiięęttrraa
ii  ddoo  ffooyyeerr  pprroowwaaddzząą  zz  oobbuu  ssttrroonn  sszzeerrookkiiee  ii
wwyyggooddnnee,,  kkaammiieennnnee  sscchhooddyy..  WWiiddoowwnniiaa
pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssiięę  iimmppoonnuujjąąccoo..  NNiicc  ddzziiwwnneeggoo,,
mmoożżee  ppoommiieeśścciićć  bblliisskkoo  220000  wwiiddzzóóww  wwiięęcceejj
nniiżż  TTeeaattrr  WWiieellkkii  ww  WWaarrsszzaawwiiee  --  pprrzzeesszzłłoo
11225500  oossóóbb..  NNaa  ppaarrtteerrzzee  mmiieeśśccii  ssiięę  2200  wwyy--
ggooddnnyycchh  llóóżż,,  440000  kkrrzzeesseełł  ii  ssppoorraa  pprrzzeessttrrzzeeńń
nnaa  mmiieejjssccaa  ssttoojjąąccee,,  pprrzzeezznnaacczzoonnee  ddllaa  uucczząącceejj
ssiięę  mmłłooddzziieeżżyy,,  nnaa  ppiieerrwwsszzyymm  ppiięęttrrzzee  oobbsszzeerr--
nnyy  bbaallkkoonn  oo  88--mmiiuu  rrzzęęddaacchh  ii  2200  llóóżż,,  nnaa  ddrruu--
ggiimm  1188  llóóżż  ii  oobbsszzeerrnnyy  bbaallkkoonn,,  nnaa  ttrrzzeecciimm  ppiięę--
ttrrzzee  ddwwiiee  lloożżee  ii  ggaalleerriiaa  nnaa  330000  oossóóbb..
WWsszzyyssttkkiiee  mmiieejjssccaa  ssąą  nnuummeerroowwaannee  --  wwiiddaaćć  ii
ssłłyycchhaaćć  zz  nniicchh  ddoosskkoonnaallee,,  aa  ddoossttęępp  ddoo  nniicchh
wwyyggooddnnyy,,  wwyykklluucczzaajjąąccyy  mmoożżlliiwwoośśćć  śścciisskkuu  ii
ttłłookkuu..  ((......))  WWiiddoowwnniiaa  jjeesstt  oośśwwiieettlloonnaa  eelleekk--
ttrryycczznnoośścciiąą  ((......))  mmaa  ddoosskkoonnaallee  uurrzząąddzzoonnąą
wweennttyyllaaccjjęę,,  aa  ccaałłyy  ggmmaacchh  mmaa  cceennttrraallnnee
ooggrrzzeewwaanniiee..
NNiiee  mmnniieejj  iimmppoonnuujjąąccoo  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssiięę  sscceennaa..
WWyyssookkaa  nnaa  sszzeeśśćć  mmeettrróóww,,  sszzeerrookkaa  nnaa  1144
mmeettrróóww,,  ggłłęębbookkaa  nnaa  1111  mmeettrróóww..  NNaaddaajjee  ssiięę
ddoo  wwyyssttaawwiiaanniiaa  sszzttuukk  wwyymmaaggaajjąąccyycchh  dduużżeejj
iilloośśccii  ssttaattyyssttóóww,,  mmaa  ssppeeccjjaallnnyy  ppooddjjaazzdd  ddllaa
kkoonnii  ii  wwoozzóóww..  DDeekkoorraaccjjee  bbęęddąą  uummiieesszzcczzaannee
nnaadd  sscceennąą  ii  ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  ooppuusszzcczzaannee,,  ccoo
ppoozzwwoollii  zznnaacczznniiee  sskkrróócciićć  aannttrraakkttyy  ii  wwpprroowwaa--
ddzziićć  rróóżżnnee  eeffeekkttyy  sscceenniicczznnee  ((......))  zz  ppoommooccąą
pprrzzyyjjddąą  ssppeeccjjaallnnee  iinnssttaallaaccjjee  eelleekkttrryycczznnee,,
uurrzząąddzzoonnee  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  nnaajjnnoowwsszzyycchh
wwyynnaallaazzkkóóww  tteecchhnniicczznnyycchh..  
WW  cczzaassiiee  aannttrraakkttóóww  ppuubblliicczznnoośśćć  bbęęddzziiee  mmiiaałłaa
ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  ssaalloonnyy  rreessttaauurraaccyyjjnnee  oorraazz  wwssppaa--
nniiaałłee,,  zz  ddwwóócchh  ssaall  sskkłłaaddaajjąąccee  ssiięę  ffooyyeerr  nnaa  ppiięę--
ttrrzzee,,  pprrzzyyoozzddoobbiioonnee  ddoośśćć  uuddaattnnyymmii  mmaalloowwiiddłłaa--
mmii  ww  ssttyylluu  sseecceessjjii..  BBeezzppoośśrreeddnniioo  zz  ffooyyeerr  łłąącczzyy
ssiięę  oollbbrrzzyymmiiaa  ssaallaa  kkoonncceerrttoowwaa,,  wwyyssookkoośśccii  22--cchh
ppiięętteerr..  SSaallaa  bbęęddzziiee  mmooggłłaa  ppoommiieeśścciićć  bblliisskkoo
11000000  oossóóbb..  NNaa  ppiieerrwwsszzyymm  ppiięęttrrzzee  mmiieeśśccii  ssiięę  bbuu--
ffeett  ccuukkiieerrnniicczzyy  ddllaa  ppaańń  ......  WWłłaaddyyssłłaaww  RRaattyyńńsskkii,,  

SScceennaa  ppoollsskkaa  ww  ŁŁooddzzii  11884444--11990011

Załączone do opisu Ratyńskiego zdjęcia uka-
zywały ogrom widowni, a także urodę fasady,
utrzymanej w stylu nawiązującym do neorene-
sansu. Głównym jej akcentem był czterokolum-
nowy portyk z arkadowym wejściem i z duży-
mi balkonami na pierwszym i drugim piętrze. 

W 1912 r. gmach Teatru Wielkiego także wy-
stawiono na licytację, zakupiony przez Gut-
steina służył Melpomenie do 20 października
1920 r. Jego niedługi żywot przerwał pożar.
Obecnie na miejscu obu teatrów sellinowskich
znajduje się zaniedbany, duży pusty plac. 

OObbiiee  iinnwweessttyyccjjee  SSeelllliinnaa  bbyyłłyy  ooddppoowwiieeddzziiąą  nnaa
wwcczzeeśśnniieejjsszzee  iinniiccjjaattyywwyy  wwłłaaśścciicciieellii  kkoonnkkuu--
rreennccyyjjnnyycchh  tteeaattrróóww  --  VViiccttoorriiaa  ii  TThhaalliiaa,,
ppiieerrwwsszzyy  ssttaałł  pprrzzyy  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  6677,,  ddrruu--
ggii  pprrzzyy  uull..  DDzziieellnneejj  ((NNaarruuttoowwiicczzaa  2200))..

Teatr Powszechny działał pod auspicja-
mi TUR do 1950 r., czyli do czasu upaństwo-
wienia i podporządkowania interesom par-
tii wszystkich placówek kulturalnych.

WWaarrttoo  pprrzzyyppoommnniieećć  nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyycchh  ttwwóórr--
ccóóww  tteeggoo  tteeaattrruu::  kkiieerroowwaallii  nniimm  KKaarrooll  AAddwweenn--
ttoowwiicczz,,  JJaaddwwiiggaa  CChhoojjnnaacckkaa,,  RRoommaann  SSyykkaałłaa,,
RRoommaann  KKłłoossoowwsskkii,,  MMiirroossłłaaww  SSzzoonneerrtt,,  MMaacciieejj
KKoorrwwiinn,,  aa    oodd  11999955  rr..  EEwwaa  PPiillaawwsskkaa..  SScceennoo--
ggrraaffiięę  ttwwoorrzzyyllii  OOttttoo  AAxxeerr  ii  JJeerrzzyy  ZZaarruubbaa,,  aa
nniieezzaappoommnniiaannee  rroollee  kkrreeoowwaallii::  AAlleekkssaannddeerr  ZZee--
llwweerroowwiicczz,,  AAnnddrrzzeejj  BBoogguucckkii,,  AAddoollff  DDyymmsszzaa,,
JJaaddwwiiggaa  AAnnddrrzzeejjeewwsskkaa,,  CCzzeessłłaaww  WWoołłłłeejjkkoo,,
AAnnddrrzzeejj  ŁŁaappiicckkii,,  KKaazziimmiieerrzz  DDeejjmmeekk,,  IIrreennaa
EEiicchhlleerróówwnnaa,,  LLeeoonn  NNiieemmcczzyykk,,  KKrryyssttyynnaa  FFeelldd--
mmaann,,  BBrroonniissłłaaww  WWrrooccłłaawwsskkii,,  MMaarriiaa  MMaalliicckkaa,,
MMiicchhaałł  SSzzeewwcczzyykk  ((ddoo  ddzziissiiaajj,,  pprrzzeezz  ccaałłee  aarrttyy--
ssttyycczznnee  żżyycciiee  zzwwiiąązzaannyy  zz  ttyymm  jjeeddnnyymm  ttee--
aattrreemm!!))..  

Dziś Teatr Powszechny znany jest z wyso-
kiego poziomu artystycznego. Specjalizuje się
w przedstawieniach komediowych, choć nie
stroni od spektakli poważnych. Jest organiza-
torem bardzo popularnego w kraju Festiwalu
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

% Po drugiej stronie ulicy widzimy kilka pięknych
kamienic, pod nr 17 warto zwrócić uwagę na de-
tal architektoniczny, na parterach są małe sklepi-
ki - tu zachował się jeszcze duch dawnej Łodzi. W
głębi kolejnej posesji widzimy sylwetkę Teatru Po-
wszechnego.

+ Teatr Powszechny (ul. Legionów 21). W
połowie lat trzydziestych XX w. ewangelickie
stowarzyszenie śpiewacze Gesang Verein
wzniosło budynek mieszczący salę widowi-
skową, pomieszczenia dla chórzystów i salę
prób. Duża scena umożliwiała inscenizowa-
nie spektakli teatralnych. Korzystały z niej
głównie niemieckie zespoły teatralne, chóry
i orkiestry. W styczniu 1945 r. budynek został
przejęty przez TUR (Towarzystwo Uniwer-
sytetu Robotniczego) na siedzibę Teatru Po-
wszechnego. 

TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  UUNNIIWWEERRSSYYTTEETTUU
RROOBBOOTTNNIICCZZEEGGOO  zzaałłoożżoonnee  ww  11992233  rr..  pprrzzeezz
PPPPSS  bbyyłłoo  dduużżąą  oorrggaanniizzaaccjjąą  kkoooorrddyynnuujjąąccąą
rruucchh  kkuullttuurraallnnoo--oośśwwiiaattoowwyy  ww  śśrrooddoowwiisskkuu
rroobboottnniicczzyymm..  IIssttnniiaałłyy  ww  nniimm  ttrrzzyy  kkoommiissjjee::
lliitteerraacckkaa,,  mmuuzzyycczznnaa  ii  tteeaattrraallnnaa..  NNaa  cczzeellee
TTUURR  ssttaałł  IIggnnaaccyy  DDaasszzyyńńsskkii,,  aa  sseekkrreettaarrzzeemm
ggeenneerraallnnyymm  bbyyłł  zznnaannyy  łłóóddzzkkii  ddzziiaałłaacczz  SSttee--
ffaann  KKooppcciińńsskkii..  DDzziięękkii  iicchh  pprraaccyy  iissttnniiaałłoo  
ww  11993300  rr..  221100  ooddddzziiaałłóóww  zzrrzzeesszzaajjąąccyycchh
ookkoołłoo  88  ttyyss..  cczzłłoonnkkóóww..  DDzziiaałłaałłoo  ppoonnaadd  224400
aammaattoorrsskkiicchh  zzeessppoołłóóww  aarrttyyssttyycczznnyycchh,,  aa
wwśśrróódd  ttwwóórrccóóww  rroobboottnniicczzeeggoo  tteeaattrruu  zznnaa--
lleeźźllii  ssiięę::  WWłłaaddyyssłłaaww  BBrroonniieewwsskkii,,  JJeerrzzyy  ZZaa--
wwiieeyysskkii,,  LLeeoonn  SScchhiilllleerr,,  JJaaddwwiiggaa  CChhoojjnnaacckkaa,,
SStteeffaann  JJaarraacczz,,  AAlleekkssaannddeerr  ZZeellwweerroowwiicczz,,
LLeeoonn  KKrruucczzkkoowwsskkii  ii  iinnnnii..  TTeeaattrr  bbyyłł  ww  iicchh
ddzziiaałłaanniiuu  wwaażżnnyymm  iinnssttrruummeenntteemm  oośśwwiiaattoo--
wwyymm  ii  kkrrzzeewwiicciieelleemm  kkuullttuurryy..
TToowwaarrzzyyssttwwoo  pprroowwaaddzziiłłoo  ooddcczzyyttyy,,  bbiibblliiootteekkii,,
cchhóórryy  aammaattoorrsskkiiee,,  oorrggaanniizzoowwaałłoo  wwyycciieecczzkkii
ttuurryyssttyycczznnee  ii  sszzkkoolleenniiaa  zzaawwooddoowwee..  
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Teatr Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego przy ulicy Obrońców Stalingradu, lata 40. XX wieku...

... Teatr Powszechny przy ulicy Legionów dziś
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% Zaraz za Teatrem Powszechnym znajduje się
Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

+ Szkolne Schronisko Młodzieżowe (ul.
Legionów 27) znajduje się w dawnym budyn-
ku szkoły powszechnej nr 3. To jeszcze jeden
przykład ogromnego wysiłku włożonego
przez międzywojenne władze Łodzi w prze-
zwyciężanie analfabetyzmu i rozszerzenie
obowiązku szkolnego na wszystkie dzieci.
Mimo kryzysu gospodarczego powstało
wówczas kilkanaście nowych gmachów
szkolnych, ten zaprojektowany przez archi-
tekta Wiesława Lisowskiego zbudowano w
1923 r. Nad bramą można jeszcze dostrzec
herb miasta z łódką.

17

ZZAAPPOOMMNNIIAANNYY  CCMMEENNTTAARRZZ
WWaarrttoo  ttuu  pprrzzyyppoommnniieećć,,  żżee  ww  11882200  rrookkuu,,  ggddyy
ppllaannoowwaannoo  rroozzwwóójj  ŁŁooddzzii,,  zzddeeccyyddoowwaannoo  oo
uuttwwoorrzzeenniiuu  kkoolleejjnneeggoo  ccmmeennttaarrzzaa..  PPoowwssttaałł
mmiięęddzzyy  uull..  OOggrrooddoowwąą,,  GGddaańńsskkąą,,  KKoonnssttaannttyy--
nnoowwsskkąą  ii  ZZaacchhooddnniiąą..  BByyłł  ttoo  ccmmeennttaarrzz  cchhrrzzee--
śścciijjaańńsskkii,,  ggddzziiee  ggrrzzeebbaannoo  kkaattoolliikkóóww  ii  pprroottee--
ssttaannttóóww..  WW  ppoołłoowwiiee  XXIIXX  wwiieekkuu  ccmmeennttaarrzz
zzaammkknniięęttoo,,  aa  zz  cczzaasseemm  ww  ssąąssiieeddzzttwwiiee  ppoossttaa--
wwiioonnoo  ddoommyy..  JJeeddyynnąą  ppoozzoossttaałłoośścciiąą  ppoo  nnee--
kkrrooppoolliiii  jjeesstt  nniieewwiieellkkii  ppllaacc  wwookkóółł  kkoośścciioołłaa
ppww..  śśww..  JJóózzeeffaa  pprrzzyy  uull..  OOggrrooddoowweejj,,  kkttóórryy
ttaamm  zzoossttaałł  pprrzzeenniieessiioonnyy  zz  ppll..  KKoośścciieellnneeggoo..

% Po drugiej stronie ul. Legionów ciekawe po-
dwórka, w które warto zajrzeć, pod nr 26 zacho-
wały się piętrowe drewniane komórki i stary ko-
min. Dochodzimy do ul. Gdańskiej. 

+ 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 An-
drzeja Wajdy pt. „Pokolenie”.

18

% Po drugiej stronie ul. Gdańskiej jest dawne wię-
zienie carskie.

+ 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 wię-
zienny. Znajdowała się w nim część admini-
stracyjna oraz cele z oknami wychodzącymi
na dziedziniec. W latach 1885-1914 było to wię-
zienie ogólne.  W 1900 r. dwa miesiące spędził
tam Józef Piłsudski, aresztowany za druk „Ro-
botnika” na ul. Wschodniej 19. W czasie I woj-
ny światowej było to więzienie niemieckich
władz okupacyjnych, w okresie międzywojen-
nym - więzienie prewencyjno-śledcze. W 1939
r. budynek przejęło gestapo. Więziono tu dzia-
łaczki polskich organizacji konspiracyjnych.
Po 1945 r. nadal funkcjonowało w tym miejscu
więzienie kobiece pod zarządem Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego. W 1960 r. utworzo-
no w nim Muzeum Historii Ruchu Rewolucyj-
nego, przekształcone w 1990 r. w Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych.

19
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Łódka nad wejściem do schroniska

KURTYNA JAK OBRAZ
Jako jedyny w Łodzi  Teatr Powszechny po-
siada piękną malowaną kurtynę „Zdumiewają-
co 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 promowa-
nie Łodzi. To jednocześnie ucieleśnienie ma-
rzeń, które narodziły się wraz z otwarciem Te-
atru Wielkiego w 1901 r. i nadziei pokłada-
nych w Henryku Siemiradzkim. Niestety ma-
larz złożony chorobą nie mógł spełnić danych
wtedy obietnic. Kurtyna odsłonięta 27 marca
2006 r. dopełnia niejako jego zobowiązania.
Zawiera panoramę Łodzi (widzianą z wieżow-
ca przy ul. Piotrkowskiej 150), czyli świat ma-
terii 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 marze-
nia ku rzeczom nieuchwytnym.

Róg ul. Legionów i ul. Gdańskiej Dawny areszt carski, dziś muzeum
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% Idziemy ulicą Gdańską. Po lewej stronie pod
nr 12 piękny budynek z charakterystycznymi wie-
życzkami. 

OOHHEELL  JJAAKKOOWW..  WW  ppooddwwóórrkkuu  ppoosseessjjii  pprrzzyy  
uull..  GGddaańńsskkiieejj  1188  ddoo  11993399  rr..  ssttaałłaa  nniieewwiieellkkaa
ssyynnaaggooggaa..  JJeejj  pprroojjeekktt  wwyykkoonnaałł  GGuussttaaww  LLaann--
ddaauu--GGuutteenntteeggeerr  ww  11990033  rrookkuu..  BBuuddyynneekk  mmiiaałł
ookkaazzaałłyy  wwyygglląądd,,  aarrkkaaddoowwee  ookknnaa,,  ffaassaaddęę
zzwwiieeńńcczzoonnąą  ttrróójjkkąąttnnyymm  ttyymmppaannoonneemm  ii  nneeoorree--
nneessaannssoowwee  ddeekkoorraaccjjee..  SSyynnaaggooggaa  ppooddoobbnniiee
jjaakk  ccaałłaa  nniieerruucchhoommoośśćć  pprrzzeecchhooddzziiłłaa  wwiieelloo--
kkrroottnniiee  zz  rrąąkk  ddoo  rrąąkk..  WW  kkoońńccuu  ssttaałłaa  ssiięę  mmiieejj--
sscceemm  ssiillnniiee  zzwwiiąązzaannyymm  zz  rruucchheemm  ssyyjjoonniissttyycczz--
nnyymm..  NNaazzyywwaannoo  jjąą  „„OOhheell  JJaakkooww””  ((NNaammiioott  JJaa--
kkuubbaa))..  CCzzłłoonnkkoowwiiee  ssyynnaaggooggii  ggłłoossiillii  hhaassłłoo  oodd--
bbuuddoowwyy  KKrraajjuu  ii  ooddrrooddzzeenniiaa  jjęęzzyykkaa  hheebbrraajjsskkiiee--
ggoo,,  wwssppiieerraallii  mm..iinn..  hheebbrraajjsskkąą  sszzkkoołłęę,,  aa  ttaakkżżee
ssiieerroocciinniieecc  ww  HHeelleennóówwkkuu,,  kkttóórryymm  kkiieerroowwaałł
CChhaaiimm  MMoorrddeecchhaajj  RRuummkkoowwsskkii,,  pprrzzyysszzłłyy  PPrrzzee--
łłoożżoonnyy  SSttaarrsszzeeńńssttwwaa  ŻŻyyddóóww  łłóóddzzkkiieeggoo  ggeettttaa..
WW  11993399  rr..  OOhheell  JJaakkooww  zzoossttaałł  zznniisszzcczzoonnyy
pprrzzeezz  NNiieemmccóóww,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  iinnnnee  łłóóddzzkkiiee  ssyy--
nnaaggooggii..  DDzziiśś  nniiee  mmaa  ppoo  nniimm  śśllaadduu..

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

% Przy ul. Próchnika 17 znajduje się niewielka restau-
racja Pinezka, gdzie można kupić smaczne pierogi z ka-
pustą i pieczarkami, wyśmienity karczek z musem jabł-
kowym i pieczeń wołową w sosie rodzynkowo-śliwko-
wym. Po drugiej stronie Zielony Zakątek - sklep z eko-
logiczną żywnością. Skręcamy w ul. Wólczańską

PPOOLLEESSIIEE..  WW  11995544  rr..  ggrraanniiccaa  mmiięęddzzyy  ŚŚrróódd--
mmiieeśścciieemm  ii  PPoolleessiieemm  pprrzzeebbiieeggaałłaa  nnaa  uull..  NNoo--
wwoommiieejjsskkiieejj  ii  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj..  GGddyy  11  ssttyycczznniiaa
11996600  rr..  ŁŁóóddźź  zzoossttaałłaa  ppooddzziieelloonnaa  aaddmmiinniissttrraa--
ccyyjjnniiee  nnaa  ppiięęćć  ddzziieellnniicc,,  ggrraanniiccaa  pprrzzeebbiieeggaałłaa
uull..  WWóóllcczzaańńsskkąą..  TTaakkii  ppooddzziiaałł  oobboowwiiąązzyywwaałł
aażż  ddoo  11999922  rrookkuu..  TTeerraazz  uulliiccaa  WWóóllcczzaańńsskkaa

22

% Po drugiej stronie jest Teatr Lalek Arlekin, daw-
niej dom tańca.

DDOOMM  RREEDDUUTTOOWWYY  ((ttaańńccaa))  ppoowwssttaałł  ppoo  11990022  rr..
wweeddłłuugg  pprroojjeekkttuu  GGuussttaawwaa
LLaannddaauu--GGuutteenntteeggeerraa  ii  nnaalleeżżaałł  ddoo  kkuuppiieecckkiieejj
rrooddzziinnyy  OOffffeennbbaacchhóóww..  
NNaarroożżnnyy  jjeeddnnooppiięęttrroowwyy  bbuuddyynneekk  
((pprrzzyy  uull..  WWóóllcczzaańńsskkiieejj  ii    uull..  11  MMaajjaa))  
mmaa  ssoolliiddnniiee  bboonniioowwaannee  eelleewwaaccjjee,,  ookknnaa  
oo  ssppłłaasszzcczzoonnyycchh  łłuukkaacchh,,  ppooddzziieelloonnee
ppiioonnoowwyymmii  żżeebbrraammii  
ii  pprrzzyyoozzddoobbiioonnee  sseecceessyyjjnniiee  uukksszzttaałłttoowwaannyymmii
kkwwiiaattaammii  ii  ggaałłąązzkkaammii..  
WW  bbooggaattoo  zzddoobbiioonnyycchh  wwnnęęttrrzzaacchh
zznnaajjddoowwaałłyy  ssiięę  ddwwiiee  ssaallee  pprrzzeezznnaacczzoonnee  
ddoo  oorrggaanniizzoowwaanniiaa  rróóżżnnyycchh  iimmpprreezz  
ii  uurroocczzyyssttoośśccii..  WW  llaattaacchh  mmiięęddzzyywwoojjeennnnyycchh
ddoomm  rreedduuttoowwyy  wwyyssttęęppoowwaałł  ppoodd  nnaazzwwąą  „„SSaallaa
AAnnggiieellsskkaa””..  
PPoo  wwoojjnniiee  bbuuddyynneekk  bbyyłł  ssiieeddzziibbąą  ZZwwiiąązzkkóóww
ZZaawwooddoowwyycchh  PPrraaccoowwnniikkóóww  UUżżyytteecczznnoośśccii
PPuubblliicczznneejj..  PPoo  11997755  rr..  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo
rreemmoonntt  wwnnęęttrrzz,,  ddoossttoossoowwuujjąącc  jjee  ddoo  ppoottrrzzeebb
tteeaattrruu  AArrlleekkiinn..  

jjeesstt  ggrraanniiccąą  oossiieeddllaa  SSttaarree  PPoolleessiiee  ((nnaa  ooddcciinn--
kkuu  oodd  PPrróócchhnniikkaa  aażż  ddoo  aall..  MMiicckkiieewwiicczzaa))..  

+W kamienicy pod nr 4 była kiedyś siedziba
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Łodzi. Tu organizowane były regularnie kon-
certy, spotkania, dyskusje. Warto zwrócić uwa-
gę na odbijaki w kształcie krasnali! 

TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--KKUULLTTUURRAALLNNEE
ŻŻYYDDÓÓWW ww  PPoollssccee  ppoowwssttaałłoo  ww  11995500  rr..  PPoocczząątt--
kkoowwoo  łłóóddzzkkii  ooddddzziiaałł  mmiiaałł  ssiieeddzziibbęę  pprrzzyy  uull..  WWiięęcc--
kkoowwsskkiieeggoo  1133,,  ggddzziiee  mmiieeśścciiłłoo  ssiięę  wwyyddaawwnniiccttwwoo
„„JJiiddyysszz  BBuucchh””  ii  sszzkkoołłaa  żżyyddoowwsskkaa  iimm..  LL..  PPeerreeccaa..
OObbookk  ffuunnkkccjjoonnoowwaałł  TTeeaattrr  ŻŻyyddoowwsskkii,,  ddzziieelląąccyy
sscceennęę  zz  TTeeaattrreemm  NNoowwyymm  KKaazziimmiieerrzzaa  DDeejjmmkkaa..
PPoo  ffaallii  mmaarrccoowwyycchh  wwyyjjaazzddóóww  ww  llaattaacchh  11996677--
11997700  śśrrooddoowwiisskkoo  łłóóddzzkkiicchh  ŻŻyyddóóww  ssttaawwaałłoo  ssiięę
ccoorraazz  mmnniieejjsszzee..  WWtteeddyy  TTSSKKŻŻ  mmuussiiaałł  ooppuuśścciićć
ddoottyycchhcczzaassoowwąą  ssiieeddzziibbęę  ii  ddoossttaałł  ppoommiieesszzcczzeenniiaa
pprrzzyy  uull..  WWóóllcczzaańńsskkiieejj  44..  

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

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 spali-
li, podobnie jak inne łódzkie synagogi, z 10 na 11
listopada 1939 r., a w marcu następnego roku ro-
zebrali wypalone mury.

Litwakami nazywano potocznie Żydów przybywa-
jących do Łodzi z zachodnich guberni imperium
rosyjskiego, z Litwy i północnej Białorusi. Docierali
oni tu od lat 80. XIX wieku, wielu przybyło w cza-
sie rewolucji w latach 1905-1907. 

24

Wejście do kamienicy przy
ul. Wólczańskiej 4

Krasnal w bramie wjazdowej
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+ 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 przed-
stawienie dla dzieci to „Dwa Michały i świat
cały”. W czasie swojej 60-letniej kadencji miał
zaledwie trzech dyrektorów. Pierwszy - Hen-
ryk Ryl - przekazał opiekę nad teatrem po 26
latach swemu uczniowi - Stanisławowi
Ochmańskiemu. A ten wyznaczył na następ-
cę Waldemara Wolańskiego - kierującego te-
atrem do dziś. Arlekin wystawia tradycyjne
spektakle lalkowe, marionetki, widowiska w
konwencji japońskiego teatru bunraku, two-
rzy spektakle dla dzieci, ale też dla dorosłych.
Ma na koncie 250 premier, obecnie w reper-
tuarze m.in. „Piotruś Pan”, „Pan Twardowski”,
„Mała syrenka”. Organizuje także warsztaty
oraz jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świe-
cie Międzynarodowy Festiwal Solistów Lal-
karzy.

% Możemy na chwilę skręcić w ul. 1 Maja, by zo-
baczyć kamienicę związaną z Tuwimem i obejrzeć
pałac Karola Poznańskiego, dziś Akademia Mu-
zyczna.

+ W zwyczajnej kamienicy Samuela Cohna
przy ul. 1 Maja 5 (wówczas pasaż Szulca) mie-
ściło się drugie mieszkanie Tuwimów, do któ-
rego wprowadzili się w końcu 1896 r. Zajmo-
wali trzy pokoje z kuchnią na trzecim piętrze
prawej oficyny.

22 sierpnia 1899 r. przyszła tu na świat sio-
stra Juliana - Irena, która po latach poznała i
poślubiła Marka Eigera, spokrewnionego z
właścicielem domu.
PPooeettaa  zz  dduużżąą  nnoossttaallggiiąą  wwssppoommiinnaałł  ppoo  llaattaacchh
bbeezzttrroosskkii  ookkrreess  wwcczzeessnneeggoo  ddzziieecciińńssttwwaa::  „„PPoo--
tteemm  jjaakkiieeśś  ssppaacceerryy,,  jjaakkiieeśś  kkaarruuzzeellee  zzaa  mmiiaa--
sstteemm,,  pprrzzyy  kkoońńccuu  oobbeeccnneejj  aalleeii  PPiieerrwwsszzeeggoo
MMaajjaa,,  jjaakkiieeśś  ooppęęttaannee  ttaańńccee  nnaa  ppooddwwóórrkkuu,,
ggddyy  ttyyllkkoo  zzjjaawwiiaałł  ssiięę  kkaattaarryynniiaarrzz  zz  ppaappuuggąą
lluubb  mmoorrsskkąą  śśwwiinnkkąą..  BByyłł  jjeesszzcczzee  jjaakkiiśś  ooggrróóddeekk
nnaa  ttyymm  PPaassaażżuu  SSzzuullccaa,,  bbyyłłaa  oocchhoottnniicczzaa  ssttrraażż
ooggnniioowwaa,,  sskkłłaaddaajjąąccaa  ssiięę  zz  ookkoolliicczznnyycchh  uurrwwii--
ppoołłcciióóww  ii  ppęęttaakkóóww,,  ssttrraażż,,  kkttóórreejj  ssttaarrsszzyy

26

25 bbrraannddmmeeiisstteerr,,  oobbeeccnniiee  bbooggaacczz  ii  ggrruubbaass,,  iinnżżyy--
nniieerr  WW..,,  ttaakk  ssiięę  nniieeddaawwnnoo  rroozzcczzuulliiłł,,  kkiieeddyyśśmmyy
zz  nniimm  ttee  cczzaassyy  wwssppoommiinnaallii,,  żżee  uuppiiłł  ssiięę  jjaakk  bbee--
llaa,,  aa  jjaa,,  zzwwyykkłłyy  ppoommppiiaarrzz,,  ttaakk  ssiięę  rroozzttkklliiwwii--
łłeemm,,  żżee  ww  sszzttookk  uurrżżnniięęttyy  ttłłuummaacczzyyłłeemm  kkeellnnee--
rroowwii  ww  „„BBrriissttoolluu””,,  jjaakkiimm  ttoo  rraajjeemm  ddllaa  ssttrraażżaa--
kkóóww--aammaattoorróóww  bbyyłł  óóww  ooggrróódd  ii,,  ssąąddzząącc,,  żżee
ttrrąąbbiięę  ww  ddaawwnnąą  ssttrraażżaacckkąą  ttrrąąbbkkęę,,  wwyyttrrąąbbii--
łłeemm  zz  ppłłaacczząąccyymm  ii  ppłłaaccąąccyymm  iinnżżyynniieerreemm  llii--
ttrroowwąą  bbuutteellkkęę  cczzyysstteejj  BBaacczzeewwsskkiieeggoo..  TTyymm  ttoo
ppłłyynneemm  sszzllaacchheettnnyymm  uuggaassiillii  ppłłoommiieenniiee  rroozz--
rrzzeewwnniioonnyycchh  sseerrcc  eexx--bbrraannddmmeeiisstteerr  ii  eexx--ppoomm--
ppiiaarrzz  ddzziieellnneejj  ssttrraażżyy  ooggnniioowweejj  zz  PPaassaażżuu  SSzzuull--
ccaa""..  

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

+ Teatr Nowy. 1 września 1912 r. przy ulicy
Cegielnianej 18 (dziś ul. Więckowskiego 15) roz-
począł działalność Teatr Scala. Został zbudo-
wany przez znanego adwokata Stefana Koby-
lińskiego dla  jego ulubionej szansonistki Lo-
li Stamatti. Scenę wykorzystywały zespoły ży-
dowskie i polskie prezentujące głównie lekki
repertuar. Od 1933 r. do wybuchu wojny i prze-
jęcia teatru przez Niemców, występował tu
także Teatr Miejski. W ostatnich dniach oku-
pacji teatr częściowo spłonął i przez trzy lata
pozostawał w tym stanie. W końcu 1947 r. prze-
kazano go Towarzystwu Społeczno-Kultural-
nemu Żydów z przeznaczeniem na Państwo-
wy Teatr Żydowski. Odbudowę zakończono

27

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

ZZ  cchhwwiilląą  uuttwwoorrzzeenniiaa  ŁŁóóddzzkkiieejj  OOppeerryy  ww  11995544  rr..
nnaa  ddeesskkaacchh  TTeeaattrruu  NNoowweeggoo  ooddbbyywwaałłyy  ssiięę
ttaakkżżee  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  ooppeerroowwee,,  zzaaiinnaauugguurroowwaa--
nnee  „„SSttrraasszznnyymm  DDwwoorreemm””..  KKiieerroowwnniiccttwwoo  OOppeerryy
zzddaawwaałłoo  ssoobbiiee  sspprraawwęę  zz  pprrzzeejjśścciioowweeggoo  cchhaa--
rraakktteerruu  tteejj  ppiioonniieerrsskkiieejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ii  zz  nnaaddzziieejjąą
cczzeekkaałłoo  nnaa  pprrzzeepprroowwaaddzzkkęę  ddoo  wwłłaassnneejj  ssiieeddzziibbyy
wwzznnoosszzoonneejj  oodd  11994488  rr..  nnaa  ppllaaccuu  DDąąbbrroowwsskkiiee--
ggoo..  

W 1993 r. władze miasta zdecydowały się
na przeprowadzenie generalnego remontu
budynku i sceny Teatru Nowego, tak napraw-
dę wzniesiono nowy gmach, nawiązujący for-
mą do starego, jego wnętrze jest dobrze zapro-
jektowane, scena otrzymała nowoczesne urzą-
dzenia, a widzowie z każdego miejsca mają do-
skonałą widoczność. 

Od 14 stycznia 2008 r. Teatr Nowy nosi
imię Kazimierza Dejmka

9OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA| SPACEROWNIK
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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 Świę-
tem Pracy. Pierwotnie był to pasaż Szulca
nazwany tak zwyczajowo, ponieważ działki
w sąsiedztwie należały do Pawła Szulca. By-
ła to elegancka zadrzewiona aleja.

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.). 

Teatr Arlekin mieści się w dawnym domu tańca Offenbachów

Teatr Nowy od ul. Wólczańskiej
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% Kilka kroków w prawo, przy ul. Więckowskie-
go 21 mieszkał Ary Sternfeld. Na budynku wisi pa-
miątkowa tablica . +

% Przed nami bardzo zaniedbana willa. 

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

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

29

28

WW  ttyymm  rrookkuu  ooddbbyywwaa  ssiięę  uu  DDoommiinniikkaannóóww  ccyykkll
wwyykkłłaaddóóww  CCrreeddoo..  „„WW  wwyykkłłaaddaacchh  ttyycchh  cchhcciiee--
lliibbyyśśmmyy  nnaa  nnoowwoo  zzaassttaannoowwiićć  ssiięę  wwssppóóllnniiee
nnaadd  aarrttyykkuułłaammii  WWyyzznnaanniiaa  wwiiaarryy,,  cczzyyllii  nnaadd
ttyymm,,  ww  ccoo,,  jjaakkoo  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee,,  wwiieerrzzyymmyy””  --
cczzyyttaammyy  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj..  WWyykkłłaaddyy
ccoo  cczzwwaarrttkkii  oo  ggooddzz..  1199..3300..
wwwwww..llooddzz..ddoommiinniikkaanniiee..ppll

% Przekraczamy ul. Zieloną.  Docieramy do jed-
nego z najpiękniejszych łódzkich zabytków.

+Willa przemysłowca Leopolda Kindermanna
(ul. Wólczańska 31/33), wzniesiona została w
1903 r. według projektu Gustawa Landau-Gu-
tentegera. Stanowi, zdaniem znawców sece-
sji, najlepszy przykład tego stylu w Polsce. Ma-
lownicza asymetryczna bryła budynku odzna-
cza się ogromnym bogactwem roślinnej deko-
racji, wykonanej w sposób prawie rzeźbiar-
ski. Realistycznie potraktowane rośliny po-
krywają fasadę i sufity salonów. Dopełnieniem
są piękne witraże, kraty okien, stolarka drzwi
i schodów, kominek i meble. Całość stanowi
interesujące tło dla wystaw plastycznych Miej-
skiej Galerii Sztuki.

To miejsce, które obowiązkowo powinno
znaleźć się na trasie każdego turysty odwie-
dzającego Łódź.

Wkrótce planowany jest generalny remont
zabytku i willa stanie się jeszcze piękniejsza.

31

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

ŻŻEEŃŃSSKKIIEE  GGIIMMNNAAZZJJUUMM..  WW  ookkaazzaałłyymm  nnaarroożż--
nnyymm  bbuuddyynnkkuu  ddoommiinniikkaannóóww  ((uull..  ZZiieelloonnaa  1133))
mmiieeśścciiłłoo  ssiięę    ggiimmnnaazzjjuumm  żżeeńńsskkiiee  MMaarriiii  HHoocchh--
sstteeiinnoowweejj,,    ppoo  11994455  rr..  pprrzzeemmiiaannoowwaannoo  jjee  nnaa
PPaańńssttwwoowwąą  SSzzkkoołłęę  PPrrzzeemmyyssłłoowwąą  ŻŻeeńńsskkąą..  WW
llaattaacchh  7700..  nnaa  ppaarrtteerrzzee  mmiieeśścciiłłoo  ssiięę  MMuuzzeeuumm
OOśśwwiiaattyy,,  pprrzzeenniieessiioonnee  ppóóźźnniieejj  nnaa  uull..  NNaarruuttoo--
wwiicczzaa  112222..  OObbeeccnniiee  ppoo  ggeenneerraallnnyymm  rreemmoonncciiee
ddoo  kkaammiieenniiccyy  wwpprroowwaaddzziiłł  ssiięę  kkllaasszzttoorr  oojjccóóww
ddoommiinniikkaannóóww..  WWaarrttoo  ppoosszzuukkaaćć  ww  ffaassaaddzziiee
uukkrryyttyycchh  ssóóww..

+Klasztor bł. Piotra Frassatiego oo. Dominika-
nów mieści się przy ul. Zielonej 13 zaledwie od
kilku lat, ale już na stałe wpisał się w krajobraz
Łodzi. Dominikanie organizują koncerty, wie-
czory poetyckie, prelekcje, dyskusje, porusza-
ją ważne tematy istotne dla chrześcijan. Przy
klasztorze działa Duszpasterstwo Akademic-
kie Kamienica. 

PPaattrroonneemm  zzaakkoonnuu  jjeesstt  bbłłooggoossłłaawwiioonnyy
PPiieerr  GGiioorrggiioo  FFrraassssaattii  ((11990011--11992255)),,  ssttuuddeenntt
ppoolliitteecchhnniikkii  zz  TTuurryynnuu,,  mmiiłłoośśnniikk  aallppiinniizzmmuu,,
kkttóórryy  zzaawwsszzee  nniióóssłł  ppoommoocc  ppoottrrzzeebbuujjąąccyymm..

30
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ARY STERNFELD (1905-1980)
Urodził się w Sieradzu. Jego rodzice przepro-
wadzili się do Łodzi gdy miał 10 lat. Po zro-
bieniu matury wyjechał na studia do Krako-
wa, potem do Paryża. Wrócił jednak do Łodzi
i tu zaczął realizować swoje pomysły, m.in.
skonstruował maszynę do wyrobu sztucz-
nych pereł i człekokształtnego robota. Przede
wszystkim zajął się jednak obliczaniem torów
rakiet i statków kosmicznych. Jego docieka-
nia były jednak zbyt nowatorskie i nie mógł
znaleźć promotora doktoratu z kosmonauty-
ki. Dlatego najpierw postanowił przedstawić
swoją teorię w publikacji. „Wstęp do kosmo-
nautyki” pisał na przełomie 1932 i 1933 roku
po 12 godzin dziennie, także w soboty i nie-
dziele w kamienicy przy dzisiejszej ul. Więc-
kowskiego 21. Praca nie spotkała się począt-
kowo 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 sztuczne-
go satelitę i okazało się, że orbita jest zgodna
z wyliczeniami Sternfelda, zyskał uznanie i
sławę. W 1976 roku odwiedził Łódź. Łodzia-
nie uhonorowali go ulicą na Chojnach. Od kil-
ku lat imię Ary Sternfelda nosi łódzkie plane-
tarium. 

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.

Dominikanie przy ul. Zielonej 13

Willa w głębi posesji przy ul. Wólczańskiej 17 Widok willi Kindermanna od zachodu
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SSEECCEESSJJAA,,  ttoo  jjeeddnnaa  zz  nnaazzww  ssttyylluu  ooggaarrnniiaajjąą--
cceeggoo  śśwwiiaatt  uu  sscchhyyłłkkuu  XXIIXX  wwiieekkuu,,  kkttóórryy  zzrryy--
wwaałł  zz  sszzaabblloonneemm  ii  ooddrrzzuuccaałł  aakkaaddeemmiicckkiiee  kkaa--
nnoonnyy  nnaa  rrzzeecczz  mmiięękkkkiieejj,,  ppłłyynnnneejj  lliinniiii,,  ffaakkttuu--
rraallnnyycchh  kkoonnttrraassttóóww,,  mmiieesszzaanniiaa  ttwwoorrzzyyww  bbuu--
ddoowwllaannyycchh,,  aassyymmeettrriiii  iittpp..  PPeełłnnyymmii  ggaarrśścciiaammii
cczzeerrppaannoo  mmoottyywwyy  zzee  śśwwiiaattaa  oorrggaanniicczznneeggoo,,
zzee  sszzttuukkii  WWsscchhoodduu,,  ssiięęggaannoo  ddoo  ffoollkklloorruu  ii  ddoo
ffoorrmm  ggeeoommeettrryycczznnyycchh..  OOssiiąąggnniięęttoo  nniieezzwwyykkłłąą
jjeeddnnoośśćć  ssttyylloowwąą  wwsszzyyssttkkiicchh  eelleemmeennttóóww  aarr--
cchhiitteekkttoonniicczznnyycchh  zz  wwyyssttrroojjeemm  wwnnęęttrrzz,,  oobbii--
cciiaammii,,  wwiittrraażżaammii,,  mmeebbllaammii,,  kkoommiinnkkaammii  ii
sspprrzzęęttaammii  ccooddzziieennnneeggoo  uużżyyttkkuu..  WWyyrraaffiinnoowwaa--
nnyymm  kksszzttaałłttoomm  kkrrzzyywwyycchh  lliinniiii  ppooddppoorrzząąddkkoo--
wwaannoo  ddeettaallee  wwyykkoonnaannee  zz  llaanneeggoo  żżeellaazzaa,,  ccee--
rraammiikkii,,  sszzkkłłaa  ii  zz  ddrreewwnnaa..  
SSeecceessjjaa  zzaawwiittaałłaa  ddoo  ŁŁooddzzii  ww  ookkrreessiiee  kkoorrzzyyssttnneejj
ssyyttuuaaccjjii  ggoossppooddaarrcczzeejj,,  ddyynnaammiicczznniiee  rroozzwwiijjaajjąąccee
ssiięę  mmiiaassttoo  oossiiąąggnnęęłłoo  wwtteeddyy  ppoonnaadd  330000  ttyyss..
mmiieesszzkkaańńccóóww  ii  pprrzzeeżżyywwaałłoo  llaattaa  iinntteennssyywwnneejj
rroozzbbuuddoowwyy..  MMiieesszzcczzaańńsskkiiee  kkaammiieenniiccee,,  wwiillllee  ii  ppaa--
łłaaccee  ffaabbrryykkaannttóóww,,  bbuuddyynnkkii  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuu--
bblliicczznneejj  oorraazz  ggmmaacchhyy  pprrzzeemmyyssłłoowwee  uuwwaallnniiaannoo

oodd  ggoorrsseettuu  ffoorrmm  hhiissttoorryycczznnyycchh,,  zzaassttęęppuujjąącc  ggoo
mmooddnnyymmii  „„mmiięękkkkiimmii””  ddeekkoorraaccjjaammii..  OOcczzyywwiiśścciiee
nniiee  wwsszzyyssccyy  iinnwweessttoorrzzyy  aakkcceeppttoowwaallii  sseecceessyyjjnnee
ppoommyyssłłyy  aarrcchhiitteekkttóóww  ii  wwyybbiieerraallii  bbaarrddzziieejj  ppoomm--
ppaattyycczznnee  rroozzwwiiąązzaanniiaa  zz  ddaawwnnyycchh  llaatt,,  ppooddnnoosszząą--
ccee  ww  iicchh  mmnniieemmaanniiuu  pprreessttiiżż  ii  ppooddkkrreeśśllaajjąąccee  ppoo--
zzyyccjjęę  rrooddzziinnyy..    ZZddaarrzzaałłyy  ssiięę  ttaakkżżee  pprrzzyyppaaddkkii
kkoommppiilloowwaanniiaa  ddaawwnnyycchh  ii  nnoowwyycchh  ddeekkoorraaccjjii  oorraazz
ddeettaallii  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnyycchh..
TTwwóórrccaammii  sseecceessyyjjnneejj  aarrcchhiitteekkttuurryy  bbyyllii  ppoo--
cchhooddzząąccyy    zz  ŁŁooddzzii  lluubb  ttuu  ddzziiaałłaajjąąccyy::  DDaawwiidd
LLaannddee,,  GGuussttaaww  LLaannddaauu--GGuutteenntteeggeerr,,  FFrraannccii--
sszzeekk  CChheełłmmiińńsskkii,,  AAuugguusstt  FFuurrhhjjeellmm,,  LLuuddwwiikk
PPaanncczzaakkiieewwiicczz,,  KKaarrll  SSeeiiddll  cczzyy  KKaarrooll  HHeerrrrnn--
rriinngg..    

+Na tej samej działce znajduje się druga wil-
la, skromniejsza,  ale również bardzo piękna
i zadbana, w której mieszkała Eleonora
Kindermann. Reprezentuje późniejszą secesję
wiedeńską.

% Na mieszczącej się w narożnej kamienicy ap-
tece przy ul. Wólczańskiej 37 (róg ul. 6 Sierpnia)
wisi tablica przypominająca, że Maria Jasińska zo-
stała zamordowana przez hitlerowców 20 kwiet-
nia 1943 roku + . Po przekątnej widać charakte-
rystyczne mury, które pozostały z zabudowań na-
leżących jeszcze do Kunitzera.

+Oficyna Juliusza Kunitzera (tył banku PKO).
W 1909 r. zarząd Łódzkiego Banku Handlo-
wego zakupił na licytacji dawny pałac Juliu-
sza Kunitzera wraz budynkami towarzyszą-
cymi. Pałac zniszczony przez pożar został
rozebrany, jego ogrodzenie przekazano
wznoszonemu wtedy gimnazjum niemiec-
kiemu, a w położonych w głębi posesji ofi-
cynach urządzono prowizoryczne biura. Ta
prowizorka trwa do dzisiaj, ale dzięki temu
możemy tu przypomnieć Juliusza Kunitze-
ra, znanego łódzkiego fabrykanta, współwła-
ściciela Widzewskiej Manufaktury, zastrze-
lonego w 1905 r. przez bojówkarza PPS. Przez
lata pozostawał w pamięci łodzian jako nie-
ustępliwy krwiopijca. Ale był sprawnym biz-
nesmenem i człowiekiem szalenie przedsię-
biorczym, a także wrażliwym. Przed śmier-
cią zapisał na cele społeczne ogromne sumy,
ich część posłużyła do zbudowania specja-
listycznego pawilonu w szpitalu pediatrycz-
nym Anny Marii (dziś im. Korczaka).

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

34

33

32
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Dawna oficyna pałacu Kunitzera
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Sąsiednia willa reprezentuje późną secesję
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+Willa Józefa Beyera (Wólczańska 36 ) , wła-
ściciela dużego składu desek i drewna. Nie-
wielki budynek o neorenesansowym wystro-
ju, 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. Obec-
nie znajduje się na działce, na której działa I
Komisariat Komendy Miejskiej Policji (wej-
ście od al. Kościuszki 19).

% Przy ul. Wólczańskiej 49 znajduje się Woje-
wódzki Urząd Pracy, a tuż za nim kolejna willa fa-
brykancka.

+ Secesyjna willa przy Wólczańskiej nr 51 nale-
żała do Juliusza Langego, właściciela fabryki wy-
robów bawełnianych, założonej w 1875 r. Na fron-
cie działki stanął dom mieszkalny przemysłow-
ca, początkowo skromny, nawiązujący stylem
do renesansu, przebudowany w 1903 r. w stylu
secesyjnym według projektu Franciszka Cheł-
mińskiego. Najpiękniejszym i najbardziej cha-
rakterystycznym dla tego stylu fragmentem bu-
dynku jest elewacja frontowa pokryta motywem
przeplatających się wici, z wydatnym wyku-
szem i balkonem. Szkoda, że wnętrza willi zo-

36

35

WWIILLHHEELLMM  LLUURRKKEENNSS ww  11888855  rr..  rroozzppoocczząąłł
pprroodduukkccjjęę  ddzziiaanniinnyy  bbaawweełłnniiaanneejj  ii  wweełłnniiaanneejj,,
ppoocczząąttkkoowwoo  ww  wwyynnaajjmmoowwaannyycchh  bbuuddyynnkkaacchh
pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh  pprrzzyy  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  7700,,  
aa  oodd  11889988  rr..  wwee  wwłłaassnnyycchh,,  wwzznnoosszzoonnyycchh
ssttooppnniioowwoo  nnaa  ttyyłłaacchh  ppoosseessjjii  pprrzzyy  PPrroommeennaaddzziiee
((oobbeeccnniiee  aall..  KKoośścciiuusszzkkii  3333//3355))..  

Od strony alei powstały budynki miesz-
kalne Lurkensów. Wjazd na teren fabryki
umieszczony został od strony ul. Wólczań-
skiej 46/50 +. Najpierw wzniesiono tu bu-
dynek magazynowy, następnie dziewiar-
nię, a po 1905 r. - łączącą stare budynki -
przędzalnię bawełny z budynkiem maszy-
nowni i kominem. Otrzymała ona skrom-
ny wystrój secesyjny, podkreślony kontra-
stem ceglanych i tynkowanych detali oraz
miękkimi łukami okien i podziałami pio-
nowymi. Nad całością dominuje wieża klat-
ki schodowej ze zbiornikiem na wodę, w
najwyższej kondygnacji. Po zniszczeniach
wojennych i niespodziewanej śmierci wła-
ściciela fabryka była wystawiana na licyta-
cję, nie znalazła jednak nabywców. 
W okresie okupacji produkowano w niej
bieliznę i odzież wojskową. 

PPoo  11994455  rr..  uuttrrzzyymmaannoo  pprrooffiill  pprroodduukkccjjii,,
wwzzbbooggaaccoonnyy  ppóóźźnniieejj  oo  pprroodduukkccjjęę  ooddzziieeżżyy
cchhłłooppiięęcceejj..  OOdd  11997744  rr..  zzaakkłłaadd  bbyyłł  ooddddzziiaałłeemm
zznnaanneejj  ffiirrmmyy  ooddzziieeżżoowweejj  iimm..  AA..  PPrróócchhnniikkaa..
PPoo  rroozzwwiiąązzaanniiuu  łłóóddzzkkiieeggoo  zzaakkłłaadduu,,  ww
ssttaarryycchh  hhaallaacchh  pprroodduukkccyyjjnnyycchh  uummiieesszzcczzoonnoo
mmaaggaazzyynnyy  zz  ooddzziieeżżąą..  WW  22000066  rr..  bbuuddyynnkkii
pprrzzeemmyyssłłoowwee  kkuuppiillii  hhiisszzppaańńssccyy  iinnwweessttoorrzzyy
zz  mmyyśślląą  oo  bbuuddoowwiiee  hhootteelluu..  PPaattrrzząącc  nnaa
ffaabbrryykkęę  oodd  ssttrroonnyy  uull..  WWóóllcczzaańńsskkiieejj  wwiiddaaćć
wwyyrraaźźnnee  rróóżżnniiccee  ww  wwyygglląąddzziiee  jjeejj  kkoolleejjnnoo
wwzznnoosszzoonnyycchh  cczzęęśśccii..  

% Po drugiej stronie wysoki biurowiec, stoi w
miejscu szkoły, która odegrała w dziejach Łodzi
ważną rolę.

38

stały gruntownie przebudowane. Obecnie wil-
la należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, a mieści się w niej restauracja Monte Ne-
gro z kuchnią bałkańską.
+Po drugiej stronie fabryka, gdzie m.in.

działa Klub Pizza Disco Dwie Dłonie (ul. Wól-
czańska 40/42), prowadzony przez osoby głu-
chonieme i niesłyszące. Jest to klub integra-
cyjny. Dwie dłonie to symbol naszej komu-
nikacji ze światem. Przecież my nie „nauczy-
my”się słyszeć, ale słyszący
mogą nauczyć się migać - wy-
jaśniają twórcy tego miejsca.

% Widzimy tył fabryki wyrobów
dziewiarskich Wilhelma Lurkensa.

37
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Neorenesansowa lecznica przy ul. Wólczańskiej

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

Willa Juliusza Langego przy ul. Wólczańskiej 51
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+SSZZKKOOŁŁAA  ZZOOFFIIII  PPĘĘTTKKOOWWSSKKIIEEJJ  II  WWIIKKTTOO--
RRIIII  MMAACCIIŃŃSSKKIIEEJJ mmiieeśścciiłłaa  ssiięę  pprrzzyy  uull..  WWóóllcczzaańń--
sskkiieejj  5555,,  ppoo  wwyyddaarrzzeenniiaacchh  11990055  rr..  ssttaałłaa  ssiięę  77--
kkllaassoowwąą    sszzkkoołłąą  ddllaa  ddzziieewwcczząątt  zz  ppoollsskkiimm  jjęęzzyy--
kkiieemm  wwyykkłłaaddoowwyymm..  WW  11991122  rr..  zzjjaazzdd  rreekkttoorróóww
WWsszzeecchhnniicc  SSzzwwaajjccaarrsskkiicchh  wwyyddaałł  zzggooddęę  nnaa  pprrzzyyjj--
mmoowwaanniiee  aabbssoollwweenntteekk  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  uucczzeellnnii
tteeggoo  kkrraajjuu..  PPoo  11991188  rr..  pprrzzeekksszzttaałłccoonnaa  nnaa  ggiimm--
nnaazzjjuumm  hhuummaanniissttyycczznnee..  DDoo  sszzkkoołłyy  pprrzzyyjjmmoowwaa--
nnoo  uucczzeennnniiccee  nniieezzaalleeżżnniiee  oodd  ppoocchhooddzzeenniiaa  ii  wwyy--
zznnaanniiaa..  UUcczzyyłłaa  ssiięę  ww  nniieejj  mm..iinn..  wwnnuucczzkkaa  LLeeooppooll--
ddaa  KKiinnddeerrmmaannnnaa..  PPoo  11994455  rr..  bbuuddyynneekk  ooddeebbrraa--
nnoo  wwłłaaśścciicciieelloomm  ii  uummiieesszzcczzoonnoo  ww  nniimm  SSzzkkoołłęę
FFaabbrryykk  PPrrzzeemmyyssłłuu  MMeettaalloowweeggoo..  WW  llaattaacchh  7700..
ggmmaacchh  rroozzeebbrraannoo,,  aa  nnaa  wwoollnnyymm  ppllaaccuu  zzbbuuddoo--
wwaannoo  bbiiuurroowwiieecc,,  kkttóórryy  ttaamm  ssttooii  ddoo  ddzziiśś..

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

39

+FFAABBRRYYKKAA  KKRROOSSIIEENN  TTKKAACCKKIICCHH  II  MMAASSZZYYNN
„„BBRRAACCIIAA  LLAANNGGEE”” ((uull..  AAnnddrrzzeejjaa  SSttrruuggaa  2211))  bbyy--
łłaa  jjeeddnnąą  zz  nnaajjssttaarrsszzyycchh  ww  KKrróólleessttwwiiee  PPoollsskkiimm
ffaabbrryykk  pprroodduukkuujjąąccyycchh  mmaasszzyynnyy..  ZZaałłoożżyyłł  jjąą  ww
11884444  rr..  FFrryyddeerryykk  LLaannggee,,  aa  rroozzwwiinnęęllii  jjeeggoo  ssyynnoo--
wwiiee  GGuussttaaww  ii  FFrryyddeerryykk..  PPoocczząąttkkoowwoo  ffaabbrryykkaa
pprroodduukkoowwaałłaa  ddrroobbnnee  pprrzzyybboorryy  ttkkaacckkiiee  ii  ddrreeww--
nniiaannee  kkrroossnnaa,,  aa  ppoo  llaattaacchh  ddoossttoossoowwaałłaa  pprroodduukk--
ccjjęę  ddoo  zzmmiieenniiaajjąąccyycchh  ssiięę  wwaarruunnkkóóww  tteecchhnniicczz--
nnyycchh  zz  nnaassttaawwiieenniieemm  nnaa  kkrroossnnaa  mmeecchhaanniicczznnee..
NNaa  tteerreenniiee  zzaakkłłaadduu,,  kkttóórryy  zzaajjmmoowwaałł  rroozzlleeggłłąą
nnaarroożżnnąą  ddzziiaałłkkęę  iissttnniiaałłoo  kkiillkkaa  bbuuddyynnkkóóww  pprrzzee--
zznnaacczzoonnyycchh  ddoo  rróóżżnnyycchh  cceellóóww,,  bbyyłłyy  ttoo::  ooddlleeww--
nniiaa  żżeellaazzaa,,  kkuuźźnniiaa,,  mmaasszzyynnoowwnniiaa,,  ttrrzzyyppiięęttrroowwaa
ffaabbrryykkaa  kkrroossiieenn,,  ssttoollaarrnniiaa,,  rróóżżnnee  sskkłłaaddyy  ii  mmaa--
ggaazzyynnyy..  PPoo  11889933  rr..  wwpprroowwaaddzzoonnoo  ddoo  ffiirrmmyy  pprroo--
dduukkccjjęę  rroowweerróóww..  MMiiaałłyy  oonnee  ddoobbrrąą  mmaarrkkęę,,  ssłłyy--
nnęęłłyy  zz  ssoolliiddnneeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  ii  eelleeggaannccjjii..  BByyłłaa  ttoo
nnaajjwwiięękksszzaa  ww  ttyymm  cczzaassiiee  wwyyttwwóórrnniiaa  rroowweerróóww
ww  KKrróólleessttwwiiee..
ZZaakkłłaadd  zzaattrruuddnniiaałł  ww  11991122  rr..  ookkoołłoo  550000  oossóóbb..
PPoo  zznniisszzcczzeenniiaacchh  wwoojjeennnnyycchh  wwłłaaśścciicciieellee  ddąą--
żżyyllii  ddoo  uuttwwoorrzzeenniiaa  ssppóółłkkii  aakkccyyjjnneejj,,  jjeejj  ssttaattuutt
zzaattwwiieerrddzzoonnyy  ww  11992288  rr..  pprrzzeewwiiddyywwaałł  wwyy--
ppuusszzcczzeenniiee  11220000  aakkccjjii  ookkaazziicciieellsskkiicchh  oo  nnoommii--
nnaallnneejj  wwaarrttoośśccii  11000000  zzłł..  WW  zzaarrzząąddzziiee  zzaassiiaa--
ddaallii::  GGuussttaaww  LLaannggee  ((pprreezzeess)),,  BBeerrttaa  ii  KKaarrooll
LLaannggee,,  GGuussttwwaa  KKeehhlleerrtt  ii  FFrraanncciisszzeekk  FFllaakkeerr..
FFiirrmmaa  mmiiaałłaa  pprrzzeeddssttaawwiicciieellssttwwaa  ww  RRyyddzzee  ii
BBuukkaarreesszzcciiee..  WW  llaattaacchh  mmiięęddzzyywwoojjeennnnyycchh  ppoo--
zzaa  ddoosskkoonnaałłyymmii  mmaasszzyynnaammii  ddllaa  pprrzzeemmyyssłłuu
wwłłóókkiieennnniicczzeeggoo,,  pprroodduukkoowwaannoo  ttuu  rróówwnniieeżż
ppiieeccee  hhaarrttoowwnniicczzee  ii  wweennttyyllaattoorryy  wwyyssookkiieeggoo
cciiśśnniieenniiaa..
PPoo  11994455  rr..  ww  bbuuddyynnkkaacchh  ffaabbrryycczznnyycchh  uuttwwoo--
rrzzoonnoo  CCeennttrraallnnee  BBiiuurroo  TTeecchhnniicczznnee  PPrrzzeemmyyssłłuu
MMaasszzyynn  WWłłóókkiieennnniicczzyycchh..  OOkkoołłoo  11997722  rr..  pprrzzyy
ppoosszzeerrzzaanniiuu  uulliiccyy  rroozzeebbrraannoo  nnaarroożżnnąą  cczzęęśśćć
ffaabbrryykkii..

% Przekraczamy ul. Gdańską. Będąc tu nie mo-
żemy zapomnieć o kolejnym łódzkim adresie zwią-
zanym z Julianem Tuwimem.

40 + TTUUWWIIMMOOWWIIEE  pprrzzeepprroowwaaddzziillii  ssiięę  
ddoo  wwiięękksszzeeggoo  ii  wwyyggooddnniieejjsszzeeggoo  mmiieesszzkkaanniiaa
pprrzzyy  uull..  śśww..  AAnnddrrzzeejjaa  4422  ww  11990022    lluubb  ww
11990033  rr..  BByyćć  mmoożżee  mmiiaałłoo  ttoo  zzwwiiąązzeekk  zz  ppoodd--
wwyyżżkkąą  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  oojjccaa,,  kkttóórryy  pprraaccoowwaałł
ww  aaddmmiinniissttrraaccjjii  łłóóddzzkkiieeggoo  ooddddzziiaałłuu  BBaannkkuu
AAzzoowwsskkoo--DDoońńsskkiieeggoo..  

% Skręcamy w ul. Żeromskiego. Warto obejrzeć
pałac Zieglera, dziś ŁTN. 

+Willa Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 11 jest dziś siedzibą Łódzkiego Towa-
rzystwa Naukowego. Po kompleksowej reno-
wacji stała się znowu miejscem pełnym uro-
ku, tak jak blisko sto lat wcześniej, gdy powsta-
wała. Jak ustalił historyk architektury Krzysz-
tof Stefański, autor monografii o tym zabyt-
ku, zespół willowy stanął na nietypowej dział-
ce w kształcie trapezu, która mieściła się przy
ówczesnej ulicy Podleśniej. Ten teren miał kil-
ku właścicieli. Na przełomie stuleci wybudo-
wany został niewielki parterowy dom dla ro-
dziny Meyerów. 

42

41
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Fabryka Braci Lange należała do najpotężniejszych w Łodzi

Detale z ul. Andrzeja Struga 24
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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. 

Willa przy ul. Skłodowskiej-Curie 11
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Projekt rozbudowy, wykonany już dla An-
toniny i Marcelego Karwacińskich w 1910 ro-
ku, był dziełem łotewskiego architekta Alwil-
la Jankaua, który budował m.in. pałac Heinz-
lów na Julianowie. Potem właścicielami obiek-

11

% Idziemy ul. Żeromskiego w kierunku północ-
nym.

+W głębi posesji przy ul. Żeromskiego 56
dom modlitwy braci morawskich (herrnhutów)
zbudowany według projektu wrocławskiego
architekta T. Grunewalda, poświęcony 2 listo-
pada 1913 r. Świątynia przykryta dachem man-
sardowym ma duże arkadowe okna z wieżycz-
ką sygnaturki, a skromną architekturę wzbo-
gacają boczne ryzality z portalami wejściowy-
mi. Swoim wyglądem budynek nawiązuje do
protestanckich barokowych domów zboro-
wych.

BBRRAACCIIAA  MMOORRAAWWSSCCYY  ssąą  uuggrruuppoowwaanniieemm  rree--
lliiggiijjnnyymm  wwyywwooddzząąccyymm  ssiięę  cczzaassóóww  rreeffoorrmmaa--
ccjjii,,  jjaakkoo  ooddłłaamm  nniieemmiieecckkiicchh  aannaabbaappttyyssttóóww..
UUnniikkaajjąącc  pprrzzeeśśllaaddoowwaańń  wwyywwęęddrroowwaallii  nnaa  MMoo--
rraawwyy,,  aa  ssttąądd  ww  XXVVIIIIII  ww..  ddoo  SSaakkssoonniiii,,  ggddzziiee
ddzziięękkii  jjeeddnneemmuu  zz  nniieemmiieecckkiicchh  rreeffoorrmmaattoorróóww
rreelliiggiijjnnyycchh  zzaałłoożżyyllii  oossaaddęę  HHeerrrrnnhhuutt,,  oodd  kkttóórreejj
ppoocchhooddzzii  ddrruuggaa  nnaazzwwaa  uuggrruuppoowwaanniiaa..  NNaa  ppoo--
cczząąttkkuu  XXIIXX  ww..  ssppoorraa  ggrruuppaa  bbrraaccii  mmoorraaww--
sskkiicchh  pprrzzyyjjeecchhaałłaa  ddoo  NNoowwoossoollnneejj,,  
aa  ww  11884477  rr..  kkiillkkaa  rrooddzziinn  oossiiaaddłłyycchh  ww  ŁŁooddzzii
mmiiaałłoo  ssaallęę  mmooddlliittww  pprrzzyy  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj
110055..  OOdd  11885599  rr..  ssttaallee  ppoowwiięękksszzaajjąąccaa  ssiięę  ggrruu--
ppaa  bbrraaccii  zzbbuuddoowwaałłaa  ppaarrtteerroowwyy  ddoomm  mmooddllii--
ttwwyy  pprrzzyy  uull..  AAnnddrrzzeejjaa,,  ww  mmiieejjssccuu  ddzziissiieejjsszzee--
ggoo  sskkrrzzyyżżoowwaanniiaa  uulliiccyy  zz  ttoorraammii  ttrraammwwaajjoo--
wwyymmii  ((ppoo  ssttrroonniiee  ppoołłuuddnniioowweejj))..  BBuuddyynneekk
pprrzzeezz  wwiieellee  llaatt  uuttrruuddnniiaałł  pprrzzeeddłłuużżeenniiee  uull..
SSppaacceerroowweejj  ((ddzziiśś  aall..  KKoośścciiuusszzkkii)),,  ddooppiieerroo  ww
11991111  rr..  uuddaałłoo  ssiięę  wwłłaaddzzoomm  mmiiaassttaa  ssffiinnaalliizzoowwaaćć
uummoowwęę  zzaappeewwnniiaajjąąccąą  bbrraacciioomm  mmoorraawwsskkiimm
ddzziiaałłkkęę  ii  ppiieenniiąąddzzee  nnaa  bbuuddoowwęę  nnoowweeggoo  ddoommuu
mmooddlliittwwyy,,  wwłłaaśśnniiee  pprrzzyy  uull..  ŻŻeerroommsskkiieeggoo..

Po 1945 r. budynek został przekazany ko-
ściołowi polskokatolickiemu, a od kilkunastu
lat stoi opuszczony. Ostatnio posesja została
sprzedana. Nowi właściciele na razie remon-
tują budynek frontowy.
+Za solidnym ogrodzeniem przy ul. Żerom-

skiego 52, wśród resztek ogrodu, stoi secesyj-
na willa Karola Prusse. Została wzniesiona w
1912 roku dla  właściciela niewielkiej fabryki,
w której produkowano pudełka składane i róż-
ne inne kartonaże.  Do wilii prowadzą niskie,
ozdobne schody. Piętrowy budynek jest zwień-
czony szczytem z małym oknem. W oknach
dużego holu znajdują się piękne secesyjne wi-
traże przedstawiające park w jesiennym na-
stroju. 
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tu zostali Amanda i Oskar Zieglerowie. Po-
prawki do projektu wniósł wtedy Henryk Ja-
nota-Bzowski. - Ziegler był kolejnym właści-
cielem obiektu, a dokonana przez niego prze-
budowa nadała willi ostateczny kształt, na je-
go zamówienie wykonane zostały też piękne
wnętrza, dlatego w literaturze ten obiekt przy-
jęło się określać mianem willi Zieglera - wyja-
śnia 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 udostępnio-
ny prof. Rajmundowi Gostkowskiemu, który
tu właśnie na parterze prowadził wykłady, na
które uczęszczali studenci archeologii śród-
ziemnomorskiej i języków klasycznych UŁ.
Sam z rodziną mieszkał na piętrze. Jak wspo-
mina jego bratanica Anna Gostkowska-Stę-
pień, po donosie do organów służby bezpie-
czeństwa - Gostkowski był żołnierzem AK i
nauczycielem tajnych kompletów - profesor
utracił katedrę, którą rozwiązano, był też wię-
ziony przez UB przy ulicy Anstadta. Wkrót-
ce rodzinę usunięto z pałacyku. W 1951 roku
ulokowano tam Katedrę Geografii. Blisko 50
lat później obiekt wydzierżawiło Łódzkie To-
warzystwo Naukowe. Choć nie jest to budow-
la imponująca wielkością ani przepychem, na-
leży -  jak podkreśla Stefański - do najznamie-
nitszych łódzkich rezydencji fabrykanckich.
Mimo kilku etapów powstawania, budowla zy-
skała w rezultacie charakterystyczną bryłę i
jednolity wyraz. „O  artystycznej randze daw-
nej 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 mar-
muru. Osobne miejsce zajmują cenne witra-
że wykonane przez wrocławski instytut Adol-
fa Seilera. Można na nich odnaleźć młodzień-
ca grającego na lutni i pasterza z dudami. Jest
też grecka bogini ognia i fantazyjne smoki

14 | SPACEROWNIK  | OD LEGIONÓW DO ANDRZEJA

Wnętrza pałacyku naukowców

Witraże zdobiące klatkę schodową

Kościół braci morawskich
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Willa Oskara Zieglera, dziś siedziba ŁTN, widok od ul. Żeromskiego
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Przed 1938 r. fabryka była własnością Ma-
rii Kaczorowskiej i spółki, w której zarządzie
zasiadał Rudolf Prusse. Po drugiej wojnie świa-
towej 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”.

% Skręcamy w ul. Zieloną.  Przekraczamy ul. Gdań-
ską. Dochodzimy do pięknej willi J. Wiwe.

+Przy ul. Zielonej 21 stoi neorenesansowa wil-
la Jakuba Wiwe, zbudowana około 1890 roku.
Została zaprojektowana przez Ignacego Mar-
kiewicza dla właściciela sąsiedniej przędzalni,
którą prowadził razem z Heinrichem Federem.
W eleganckim budynku jest teraz miejskie przed-
szkole. Warto zwrócić uwagę na detale architek-
toniczne willi, podobnie jak kolejnych budyn-
ków przy ul. Zielonej, choćby pod nr 16.

Na budynku przy ul. Zielonej 15 zachowa-
ła się adnotacja A.D. 1911. To dawna szkoła żeń-
ska.

% Przekraczamy ul. Wólczańską, przed nami po-
tężna kamienica Pinkusa.

+ W narożnym budynku mieściła się szkoła Jó-
zefa Lajba Aba założona w 1910 r. jako 7-klasowa
Żeńska Szkoła Handlowa (al. Kościuszki 29), prze-
niesiona w 1913 r. na ul. Zieloną, przekształcona w
1918 r. na gimnazjum żeńskie. Po przejściu na eme-
ryturę w 1931 r. Ab pozostał właścicielem szkoły
zarządzanej przez Zrzeszenie Pedagogów, dyrek-
torami gimnazjum byli kolejno Ludwik Krajeński
i Stella Reinowa. Józef Ab zmarł w getcie w 1941 r.
Jest pochowany na cmentarzu żydowskim.

MMUUZZEEUUMM  NNAAUUKKII  II  SSZZTTUUKKII --  jjuużż  ww  11888844  rr..  ggrroo--
nnoo  łłooddzziiaann  ssttwwoorrzzyyłłoo  pprroojjeekktt  zzaałłoożżeenniiaa  MMuuzzeeuumm
PPrrzzeemmyyssłłuu,,  RRoollnniiccttwwaa  ii  SSzzttuukkii,,  kkttóórryy  nniieesstteettyy  nniiee
ddoocczzeekkaałł  ssiięę  rreeaalliizzaaccjjii..  DDooppiieerroo  ww  11991100  rr..  zzaawwiiąązzaa--
łłoo  ssiięę  TToowwaarrzzyyssttwwoo  MMuuzzeeuumm  NNaauukkii  ii  SSzzttuukkii,,  jjeeggoo
cczzłłoonnkkoowwiiee  zz  dduużżyymm  ppoośśwwiięęcceenniieemm  ggrroommaaddzziillii
eekkssppoonnaattyy  ii  uurrzząąddzziillii  WWyyssttaawwęę  AAnnttyyaallkkoohhoolloowwąą,,  zz
kkttóórreejj  ddoocchhóódd  pprrzzeekkaazzaannoo  nnaa  uurrzząąddzzeenniiee  mmuuzzeeuumm
ww  wwyynnaajjęęttyycchh  cczztteerreecchh  ppookkoojjaacchh  ww  kkaammiieenniiccyy
pprrzzyy  uull..  ZZiieelloonneejj  88..  UUrroocczzyyssttee  oottwwaarrcciiee  mmuuzzeeuumm
mmiiaałłoo  mmiieejjssccee  11  kkwwiieettnniiaa  11991111  rr....  PPóóźźnniieejj  pprrzzeenniiee--
ssiioonnoo  jjee  ddoo  ooffiiccyynnyy  pprrzzyy  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  9911..  WW
11992233  rr..  zzbbiioorryy  mmuuzzeeaallnnee  pprrzzeekkaazzaannoo  mmiiaassttuu..  
+Kamienica Pinkusa. Początki Muzeum Nauki

i Sztuki wiążą się z narożną kamienicą zbudowa-
ną 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 fran-
cuskich kamienic. W ostatnich latach budynek
został wspaniale odrestaurowany. Po wielu dzie-
sięcioleciach wrócił do potomków pierwotnych
właścicieli.
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+ 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. 

45

Willa Jakuba Wiwe, dziś przedszkole

Przy al. Kościuszki 2 stała piękna synagoga

Szczyt dawnej willi Karola Prussa
K

R
ZY

S
ZT

O
F 

S
TA

N
IK

K
R

ZY
S

ZT
O

F 
S

TA
N

IK

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 Schla-
gerstr. Po 1945 r. na krótko pojawiła się ul.
Legionów, a od 1948 r. na powrót mamy ul.
Zieloną. Warto także przypomnieć, że przebi-
cie ulicy do dzisiejszej ul. Legionów nastąpiło
dopiero w 1964 r., umożliwiło to bezpośredni
dojazd tramwajem nr 9 do parku na Zdrowiu.

ULICA ZACHODNIA
Jedna z niewielu najstarszych ulic Łodzi, któ-
ra nie zmieniła nazwy. Powstała wraz z naro-
dzinami 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 zwa-
ną Promenadą. Po wojnie ulicę przedłużono
na północ i poszerzono kosztem starego
cmentarza żydowskiego i prowadzącej doń
uliczki Wesołej oraz położonej za ul. Lima-
nowskiego ul. Masarskiej. 
W końcu lat sześćdziesiątych rozpoczęto po-
szerzanie ul. Zachodniej na odcinku położo-
nym poniżej ul. Ogrodowej. Wyburzono w cią-
gu kilku lat wszystkie frontowe budynki po
stronie wschodniej ulicy. Niestety, zabrakło
energii i pieniędzy na zakończenie prac urba-
nistycznych i ta strona ulicy przypomina swo-
im wyglądem scenografię filmów wojennych.

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. 

% 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.

ZE
 Z

B
IO

R
Ó

W
 G

A
ZE

TY
 W

Y
B

O
R

C
ZE

J

44_zeszytOK.qxd  2008-10-14  14:54  Page 15



1

Kolejny 30 października – Cmentarz Doły

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

+Plac Wolności.
+ pl. Wolności - pomnik Tadeusza Kościuszki.
+ pl. Wolności 1 - dawny ratusz 
+ pl. Wolności/ ul. Piotrkowska2 - dawny kościół protestancki pw. św.
Trójcy, dziś kościół katolicki pw. Zesłania Ducha Świętego. 
+pl. Wolności - dawna Szkoła, dziś Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne.
+ pl. Wolności 2 - najstarsza łódzka apteka i muzeum farmacji.
+ pl. Wolności 2 - filia MHMŁ, wystawa „Łódź katolicka”.
+ pl. Wolności 3 - szklany budynek BRE banku. 
+ pl. Wolności 7 - Studzienka Zakochanych.
+ pl. Wolności - Dętka łódzka.
+ ul. Legionów 2 - dawna Cukiernia Warszawska, dziś A Dong.
+ pl. Wolności 5 - Biuro Festiwalu Dialogu 4 Kultur.
+ ul. Legionów 2 - Straż Pożarna. 
+ul. Legionów 5 - kiedyś mieszkanie Jana Petersilge i siedziba zakładu
fotograficznego Zajączkowskiego.
+ ul. Legionów 14/16 - kiedyś stały tu teatry Fryderyka Sellina.
+ ul. Legionów 21 - Teatr Powszechny, dawniej TUR.
+ ul. Legionów 27 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, dawniej szkoła. 
+ul. Legionów 32 - dawny dom Towarzystwa Akcyjnego I. K. Poznańskiego.  
+ ul. Gdańska 13 - carski areszt, dziś Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
+ ul. Gdańska 12 - kamienica z ciekawą architekturą.
+ul. Gdańska 18 - w podwórku stała kiedyś synagoga, tzw. Ohel Jakow.
+ul. Próchnika 18 - dom, w którym urodził się kompozytor A. Tansman.
+ ul. Wólczańska 4 - kiedyś siedziba TSKŻ w Łodzi.
+ ul. Wólczańska 6 - do 1940 roku była tu synagoga Litwaków.
+ ul. 1 Maja 2 - Teatr Lalek Arlekin, dawny dom tańca Offenbachów.
+ul. 1 Maja 5 - kamienica Samuela Cohna, drugie mieszkanie Tuwimów.
+ ul. Wólczańska/ul. Więckowskiego 15 - Teatr Nowy, po wojnie Teatr
Żydowski Idy Kamińskiej, w 1912 r. - Teatr Scala.
+ ul. Więckowskiego 21 - mieszkanie Ary Sternfelda.
+ul. Wólczańska 17 - dawne wille Edwarda Hentschela i Izaaka Bornsztajna,
obecnie siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
+ ul. Zielona 13 - klasztor bł. Piotra Frassatiego OO Dominikanów,
dawniej szkoła Marii Hochsteinowej.
+ul. Wólczańska 31- willa Leopolda Kindermanna, dziś Miejska Galeria
Sztuki.
+ ul. Wólczańska 33 - willa Eleonory Kindermann.
+ ul. Wólczańska 37 - tablica przypominająca losy Marii Jasińskiej
zamordowanej przez hitlerowców w 1943 roku. 
+ ul. Wólczańska 34 - stare oficyny Juliusza Kunitzera.
+ ul. Wólczańska 36 - dawna willa Józefa Beyera.
+ ul. Wólczańska 51 - willa Juliusza Lange, dziś Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne.
+ ul. Wólczańska 40/42 - pub integracyjny Dwie Dłonie.
+ ul. Wólczańska 46/50 - dawna fabryka wyrobów dziewiarskich
Wilhelma Lurkensa, potem Próchnik.

+ul. Wólczańska 55 - biurowiec stoi w miejscu dawnej szkoły żeńskiej
Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej.
+ ul. Andrzeja 21 - dawna Fabryka Krosien Tkackich i Maszyn „Bracia
Lange”. 
+ ul. Andrzeja 42 - mieszkanie Juliana Tuwima.
+ ul. Żeromskiego/ul. Skłodowskiej-Curie 11 - willa Oskara Zieglera, dziś ŁTN.
+ul. Żeromskiego 56 - dom modlitwy braci morawskich (herrnhutów).
+ul. Żeromskiego 52 - dawna willa Karola Prusse, dziś Tawerna Gniazdo
Piratów. 
+Plac Barlickiego, dawniej Zielony Rynek.
+ ul. Zielona 21 - willa Jakuba Wiwe, dziś przedszkole.
+ ul. Zielona 8/10 - dawne gimnazjum Józefa Aba.
+ ul. Zielona/ al. Kościuszki - kamienica Pinkusa.48
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