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+ Spotykamy się przy wejściu na teren daw-
nej elektrociepłowni EC-1 łódzkiej przy ul. Kiliń-
skiego 74.

Gwałtowny rozwój przemysłu w XIX w. zmie-
nił Łódź w metropolię, liczącą w 1900 r. ponad
300 tys. mieszkańców. Nad miastem wyrasta-
ły potężne kominy zasnuwające niebo kłębami
czarnego dymu, który był przez wiele lat sym-
bolem Łodzi. Każda fabryka miała własną ko-
tłownię i maszynę parową, a hale, mieszkania i
ulice oświetlano gazem. Jedynie garstka osób

1

trywała niewielka lokalna elektrownia zbudo-
wana na terenie zajezdni przy ul. Tramwajowej. 

Starania o budowę elektrowni w Łodzi pro-
wadzono już w końcu XIX stulecia, w 1900 r. nie-
mieckie Towarzystwo Akcyjne „Siemens i Hal-
ske” uzyskało nawet zgodę władz miasta i kon-
cesję na eksploatację elektrowni. Odstąpiono ją
innemu niemieckiemu „Towarzystwu Elektrycz-
nego Oświetlenia z 1886 r.” z siedzibą w Peters-
burgu, które 25 maja 1906 r. na placu sąsiadują-
cym ze stacją kolejową Łódź Fabryczna, przy
ul. Targowej 1, rozpoczęło prace budowlane.
Wcześniej - 7 maja - w celach promocyjnych uru-
chomiono prądnicę w Grand Hotelu (Prowizo-
rium I) i kablem przesłano energię do żarówek
w sklepie „American Diamant Palace” przy ul.
Piotrkowskiej 37. Podobny propagandowy efekt
uzyskano w lipcu po przyłączeniu silnika elek-
trycznego, napędzającego krosno w fabryce A.
Domaniewicza (ul. Wólczańska 38).

Równolegle z działaniami marketingowy-
mi postępowała budowa elektrowni, instalo-
wanie podstacji transformatorowych i ukła-
danie sieci przesyłowej.  Wszystkie prace
ukończono w rekordowym czasie i 18 wrze-
śnia 1907 r. – czyli niemal dokładnie 100 lat te-
mu!  Łódzka Elektrownia rozpoczęła produk-
cję energii w oparciu o dwa turbozespoły o
mocy 1,3 MW każdy. Następne lata przynio-
sły wzrost produkcji, 7 turboprądnic i 15 ko-
tłów podniosło moc elektrowni do 21 MW.
„Prąd” przesyłano siecią długości 200 km.
Na terenie elektrowni znajdowały się trzy
studnie, jedna z nich osiągnęła rekordową
głębokość 563 m. 

zainteresowanych rozwojem techniki wierzy-
ła w rychły przewrót przemysłowy związany z
elektrycznością. Łodzianie zetknęli się z tą tech-
niczną nowinką już w 1886 r. Wprowadzono ją
do fabryki Karola Scheiblera. Rok później elek-
tryczne światło zajaśniało w budynkach willo-
wych w pasażu Ludwika Meyera (dziś ul. Mo-
niuszki), a także w fabrykach Juliusza Heinzla
oraz Schwarza, Birbauma i Lowe. W 1898 r. uru-
chomiono w Łodzi elektryczne tramwaje (pierw-
sze w Królestwie Polskim). Ich trakcję zaopa-
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ELEKTROCIEPŁOWNIA

P
ierwszy powakacyjny „Spacerownik” zaczynamy przy elektrociepłowni EC-1 przy ul. Kilińskiego. Powód nie-
bagatelny. Właśnie we wrześniu Łódź świętuje stulecie energetyki. Poza tym, ta okolica niedługo ma całkowi-
cie się zmienić: wokół dawnej elektrowni powstanie centrum konferencyjno-kongresowe i ośrodek sztuki z pla-

cem Katarzyny Kobro oraz ulicami czterech kultur. Łódź zyska kolejną wspaniałą przestrzeń. Miejmy nadzieję, że sta-
nie się to bez uszczerbku dla poprzemysłowych zabytków Łodzi. Oprócz elektrociepłowni na trasie mamy też wiele
innych ciekawych obiektów: dwie cerkwie, wspaniały gmach sądu, budynki szkolne, piękne kamienice …

Spotykamy się w niedzielę o godz. 15 przy ul. Kilińskiego 74, by przejść całą proponowaną przez nas trasę. Dotrze-
my okrężną drogą do placu Wolności, który niegdyś jako Nowy Rynek był sercem przemysłowej Łodzi. Zapraszamy
do poznawania Łodzi razem z nami. Prosimy też o wszelkie uzupełnienia do naszych „Spacerowników”. Może znają
Państwo jakieś anegdoty związane z opisywanymi przez nas miejscami: historie budynków i ludzi. Podczas naszych
wspólnych wędrówek po Łodzi dowiadujemy się od Państwa bardzo dużo ciekawych rzeczy. Czekamy na kolejne
opowieści. Liczymy też na uwagi krytyczne, by żadne błędy i przeoczenia nie trafiły do przyszłej książki. 

RYSZARD BONISŁAWSKI, JOANNA PODOLSKA

Listy z dopiskiem „Spacerownik” prosimy kierować na adres:

„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź

e-mail: spacerownik@lodz.agora.pl

Nowa Centrala od południowego zachodu na fotografii ze szklanego negatywu 
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W 2006 r. dawna elektrociepłownia łódzka
EC-1 została przekazana miastu. Na terenie
dawnego zakładu mmaa  ppoowwssttaaćć  nnoowwoocczzeessnnee
cceennttrruumm  kkuullttuurryy. Do zaprojektowania 90 hek-
tarów w samym środku Łodzi - okolic dworca,
nieczynnej elektrowni, Łódzkiego Domu Kul-
tury i ośrodka lokalnej TVP – zaproszony zo-
stał luksemburski architekt Rob Krier. Pomysł
jest taki, aby powstało w tym miejscu m.in. Cen-
trum Kulturalne Sztuki Świata założone przez
fundację stworzoną przez reżysera Davida Lyn-
cha, łódzkiego biznesmena Andrzeja Walcza-
ka z Grupy Atlas i szefa festiwalu Camerima-
ge Marka Żydowicza. 

- To będzie Specjalna Strefa Kultury - zapo-
wiada Walczak. - Chcemy dać życie temu, o
czym od lat mówimy, czyli czterem kulturom.
Trzeba powtórzyć mit z początku XIX wieku,
który uczynił z Łodzi raj przemysłowy. Teraz
chodzi nam o raj dla ludzi i wykorzystanie do
jego zbudowania kultury i sztuki. 

Działania są planowane w dwóch etapach.
Pierwszy dotyczy miejsca, gdzie przeniesie się
festiwal operatorów filmowych Camerimage. 

- Industrialne budynki w Łodzi mają nie-
powtarzalną jakość! Na dodatek techniczne

elementy są bardzo malownicze. Elektrow-
nia EC-1 z secesyjnymi detalami to szczera
architektura, dużo bardziej niż Centrum Pom-
pidou w Paryżu, którego fałszywy image nie
ma wiele wspólnego z funkcją – uważa Rob
Krier. Zaprojektował m.in. rynek Katarzyny

Kobro, a przy nim - oprócz nowoczesnego
centrum festiwalowo-kongresowego - mu-
zeum sztuki, z którego witryn obrazy mają
patrzeć na przechodniów. Od rynku będą od-
chodzić cztery ulice: Polska, Rosyjska, Nie-
miecka, Żydowska.
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HISTORIA ŁÓDZKIEJ ENERGETYKI

Pierwsze cztery elektryczne latarnie zapłonęły w
połowie 1908 r. na Rynku Nowego Miasta
(obecny plac Wolności), liczba lamp ulicznych ro-
sła stopniowo do 163 w 1914 r. i przez wiele lat
przegrywała konkurencję z latarniami gazowymi.
W  tym czasie indywidualni odbiorcy mieli zain-
stalowanych prawie 180 tys. lamp elektrycznych,
a zakłady przyłączyły 3200 silników.
Odbiorcami energii były początkowo głównie
zakłady pracy, wykorzystujące ją do zasilania
napędów, zaledwie 10 proc. energii przeznacza-
no na oświetlenie. W kilku największych łódz-
kich zakładach wybudowano w tych latach
własne, przemysłowe elektrownie.
Wybuch wojny w 1914 r. przyniósł łódzkiemu
przemysłowi znaczne zniszczenia, niemieccy
okupanci zdewastowali również urządzenia
elektrowni. Wywieźli do Niemiec dwa najnow-
sze turbozespoły, zrabowali 100 ton miedzia-
nych kabli i taką samą ilość kabli ołowianych.
Produkcja energii spadła do 20 proc.
Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do
szybkiego usuwania skutków wojny. W końcu
1923 r. moc elektrowni osiągnęła prawie 29
MW. Ogromnym problemem okazała się sprawa
własności. Po pięcioletnich pertraktacjach
utworzono Łódzkie Towarzystwo Elektryczne
Sp. Akc., które przejęło akcje dawnego Towarzy-
stwa i zobowiązało się po 40 latach eksploatacji
przekazać elektrownię miastu. Wszystkie te za-
biegi wokół przejęcia praw własności miały
charakter aferalny, rozpalały łódzką prasę i or-
ganizacje polityczne, a wielu łodzian było prze-
konanych o tym, że międzynarodowa klika kom-
binatorów nieprawnie weszła w posiadanie ak-
cji Towarzystwa. Prawie 80 proc. akcji trafiło w
obce ręce, 20 proc. przypadło w udziale Magi-
stratowi Miasta Łodzi. Zarząd miasta uzyskał
zapewnienie, że właściciele elektrowni rozpocz-

ną jej rozbudowę i zainstalują bezpłatnie 1500
lamp ulicznych. 
Zgodnie z obietnicą nowa spółka przystąpi-
ła do modernizacji i rozbudowy elektrowni,
wykupiono w tym celu tereny fabryczne Ot-
tona Goldamera i Józefa Kluka położone
przy ul Kilińskiego 74/76 oraz przy ul. Prze-
jazd (dziś Tuwima) 46 z fabryką Icka Prusi-
nowskiego. 
W 1930 r. w wysokim, charakterystycznym bu-
dynku, o nowoczesnej konstrukcji uruchomiono
tzw. „Nową Centralę”. Łączna moc elektrowni
osiągnęła 70,75 MW, było w niej 8 turbozespo-
łów, 24 kotły oraz potężne drewniane chłodnie
kominowe, w kształcie wielkich beczek. Wypro-
dukowaną energię dostarczano do 90 tys. od-
biorców siecią kablową o długości 724 km i sie-
cią napowietrzną liczącą 357 km. W 1939 r.
dodano dziewiąty turbozespół o mocy 30 MW.
W tym czasie łódzka elektrownia zaliczana by-
ła do najnowocześniejszych i największych w
kraju.
Gdy wybuchła II wojna światowa Łódź zosta-
ła włączona w granice Rzeszy, dlatego nie-
mieccy okupanci tym razem nie niszczyli urzą-
dzeń, traktując je jako swoją własność. Dopie-
ro w końcu wojny zdecydowali się na demon-
taż kabli i części z metali kolorowych przezna-
czonych dla przemysłu zbrojeniowego, a u pro-
gu wyzwolenia wywieźli cały zapas węgla
oraz znaczną ilość urządzeń. Odnaleziono je
później w okolicach Drezna i przywieziono do
Łodzi. Po wojnie łódzkie fabryki potrzebowały
znacznych ilości pary technologicznej, dlatego
konieczne stało się  przystosowanie starej
elektrowni do prac ciepłowniczych i zaprojek-
towanie dodatkowo trzech dużych elektrocie-
płowni. 
Od 1953 r. popłynęła para dla przemysłu, a po
dwu latach rozpoczęto wznoszenie zespołu
elektrociepłowni EECC--22  pprrzzyy  uull..  WWrróóbblleewwsskkiiee--

ggoo 2266. W 1957 r. oddano go do użytku, a w
1960 r. połączono z EC – 1. 
W tym czasie powstał projekt kolejnych elektro-
ciepłowni, EECC  ––  33  zbudowano na Bałutach pprrzzyy
uull..  PPoojjeezziieerrsskkiieejj  7700 (1968 r.), a EECC  ––  44  wzniesiono
na Widzewie pprrzzyy  uull..  AAnnddrrzzeejjeewwsskkiieejj  55 ( w 1977
r.). Nad budynkami produkcyjnymi powstał naj-
wyższy komin w Łodzi liczący 212 m. 
W 1993 r. przekształcono przedsiębiorstwo
państwowe w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa. Łódzki Zakład Energetyczny
S.A.(ŁZE S.A.) – to spółka zajmująca się sprze-
dażą i dystrybucją energii elektrycznej, w
ostatnim czasie przeszła poważne przeobraże-
nia związane z konsolidacją rynku energetycz-
nego w Polsce oraz zmianami w prawie ener-
getycznym.
W 2005 r. minister skarbu podpisał umowę
sprzedaży 85 proc. akcji Zespołu Elektrociepłow-
ni w Łodzi S.A. na rzecz spółki Dalkia Polska S.A.,
która dostarcza ciepło dla 500 tys. mieszkańców
Łodzi, 272 zakładów pracy, 345 sklepów. 
Łódzki Zakład Energetyczny S.A. wraz z Pol-
skimi Sieciami Elektroenergetycznymi, z sied-
mioma innymi spółkami dystrybucyjnymi oraz
z BOT Górnictwo i Energetyka SA i Zespołem
Elektrowni Dolna Odra tworzy Polską Grupę
Energetyczną (PGE).
BBiiuurroo  OObbssłłuuggii  KKlliieennttóóww  ŁŁZZEE znajduje się we
wspaniale zachowanej sali marmurowej przy
uull..  TTuuwwiimmaa  5588 (miejsce, które koniecznie
trzeba zobaczyć, budynek otwarty
w godzinach pracy BOK).

Osoby zainteresowane historią
łódzkiej techniki mogą sięgnąć
do wydanej właśnie przez wy-
dawnictwo Hamal Andrzeja Ma-
chejka książki Beaty Kowalskiej-
-Wajnkaim pt. „100 lat łódzkiej
energetyki” .

Jedna z wizji zagospodarowania okolic Dworca Fabrycznego. Na czerwono zaznaczono
budynki projektowane, na biało - istniejące
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+ Mamy nadzieję, że pomysły architektów
nie doprowadzą do wyburzenia historyczne-
go budynku Dworca Fabrycznego. Jest reliktem
dawnej fabrycznej Łodzi i powinien przetrwać
na pamiątkę czasów ziemi obiecanej, nawet
gdyby miał zmienić swoją funkcję. 

Gmach dworca został zbudowany w 1868 r.
według projektu Adolfa Schimmelpfenniga.
Była to długa budowla ciągnąca się wzdłuż pe-
ronu, bo - jak podkreślają znawcy architektu-
ry - w tamtych czasach zasadą było, że długość
dworca odpowiadała długości składu pocią-
gu. Budynki miały różną wysokość, część by-
ła parterowa, część piętrowa. Pod koniec XIX
w. pojawiła się dwupiętrowa budowla zakoń-
czona neorenesansowymi wykończeniami.
Plac przed budynkiem, który kiedyś zapełnia-
ły dorożki i wozy przewożące towary z pocią-
gu do fabryk, teraz zajmują autobusy.

CCiieekkaawwoossttkkąą  jjeesstt,,  żżee  rroozzggaałłęęzziieenniiee  łłąącczząąccee  ŁŁóóddźź
ii  KKoolluusszzkkii  wwyybbuuddoowwaannoo  ww  rreekkoorrddoowwyymm  tteemmppiiee
6622  ddnnii,,  oodd  wwrrzzeeśśnniiaa  ddoo  lliissttooppaaddaa  11886655  rr....  ZZaanniimm
jjeeddnnaakk  ssttaannąąłł  nnoowwyy  bbuuddyynneekk  ddwwoorrccaa  pprrzzyy  zzbbiiee--
gguu  SSkkłłaaddoowweejj  ii  WWiiddzzeewwsskkiieejj  ((ddzziiśś  KKiilliińńsskkiieeggoo))  --
sszzyynnyy  kkoolleejjoowwee  kkoońńcczzyyłłyy  ssiięę  nnaa  uulliiccyy  SSiieennkkiieewwii--
cczzaa..  TTyymmcczzaassoowwaa  ssttaaccjjaa  kkoolleejjoowwaa  ssttaałłaa  ww  mmiieejj--
ssccuu  ddzziissiieejjsszzeeggoo  ŁŁóóddzzkkiieeggoo  DDoommuu  KKuullttuurryy..
WWaarrttoo  tteeżż  pprrzzyyppoommnniieećć,,  żżee  DDwwoorrzzeecc  FFaabbrryycczznnyy
zzaaggrraałł  kklluucczzoowwąą  rroollęę  ww  ffiillmmiiee  KKrrzzyysszzttooffaa  KKiiee--
śślloowwsskkiieeggoo  pptt..  „„PPrrzzyyppaaddeekk””  zzee  śśwwiieettnnąą  rroolląą  BBoo--
gguussłłaawwaa  LLiinnddyy..  BBoohhaatteerr  ttrrzzyykkrroottnniiee  pprrzzeemmiieerrzzaa

2

Tajna redakcja została odkryta w nocy z 22 na
23 lutego 1900 r., a przyszły Marszałek Polski
trafił do więzienia przy ul. Gdańskiej 13, gdzie
spędził dwa miesiące. Z Łodzi został przewie-
ziony do warszawskiej Cytadeli. W 1919 r. Ra-
da Miejska Łodzi przyznała mu tytuł Honoro-
wego Obywatela Łodzi. Teraz jego pomnik wi-
ta z daleka przyjeżdżających do Łodzi tury-
stów.

+Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego stanął
w 1997 r. Autorem rzeźby był łódzki artysta
Zbigniew Władyka. Pracował nad dziełem bli-
sko pięć lat. Czasami pod pomnikiem odby-
wały się uroczystości, kładziono kwiaty, ale
dla większości łodzian nie było to miejsce zna-
ne. Młodzi deskorolkarze wykorzystywali pły-
tę pomnika do swoich ćwiczeń. Może teraz bę-
dzie inaczej. Niedawno teren wokół ŁDK
uporządkowano: położona została kamienna
nawierzchnia, zamontowano parkowe oświe-
tlenie, pojawiły się nowe zieleńce. 

+Hotel Centrum(ul. Kilińskiego 59/63) ma świet-
ną lokalizację: blisko ul. Piotrkowskiej i w bez-
pośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź
Fabryczna. To powoduje, że choć nie należy do
najbardziej urokliwych hoteli w Łodzi, chętnie
korzystają z niego przyjezdni. Od kilku lat w
grudniu hotel przekształca się w centrum festi-
walu operatorów filmowych Camerimage. To
tu mieszkają i balują najważniejsi goście festi-
walu. W restauracji można było spotkać (i to
nieraz) Davida Lyncha, aktorów Eda Harrisa
czy Willema Dafoe, słynnych operatorów m.in.
Vittorio Storaro czy Janusza Kamińskiego. Na
deskach dyskoteki i w kasynie bawili się m.in.
Irene Jacob, wiele nocy przetańczył tam Chri-
stopher Doyle  (operator „Hero”).

% Niemal naprzeciwko hotelu stoi bardzo ma-
lowniczy budynek cerkwi prawosławnej.

+ W latach 1880-1884 w eksponowanym punk-
cie Łodzi stanęła cerkiew pw. św. Aleksandra
Newskiego. 

Usytuowano ją na skrzyżowaniu dwóch
ważnych ulic: Kilińskiego (wówczas Widzew-

skiej) i Narutowicza (kiedyś Dzielnej). Tam-
tędy wędrowali wówczas wszyscy przyby-
wający do „ziemi obiecanej” goście i inte-
resanci. 
Pretekstem do budowy świątyni było oca-

lenie cara Aleksandra II z zamachu 2 kwietnia
1879 r. (skuteczny zamach, w wyniku którego
car został zabity nastąpił dwa lata później, za-
bójcą był Polak Ignacy Hryniewiecki). Budo-
wa miała być wyrazem wdzięczności miesz-
kańców Łodzi za uratowanie monarchy. Już
6 kwietnia zawiązał się komitet budowy, do
którego weszli najwięksi łódzcy przedsię-
biorcy, m.in. Karol Scheibler, Izrael Poznań-
ski i Juliusz Heinzel. Cerkiew powstała we-
dług projektu Hilarego Majewskiego, który
wzorował się na budowlach bizantyjskich.

Wzniesiona została na planie ośmiokąta,
przykryta jest kopułą. W fasadzie ma nie-
wysoką wieżę nakrytą małym cebula-
stym hełmem.
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tteenn  ssaamm  ppeerroonn  ddooggaanniiaajjąącc  ((bbąąddźź  nniiee))  ppoocciiąągg  jjaa--
ddąąccyy  ddoo  WWaarrsszzaawwyy..

%Gdy wychodzi się z Dworca Fabrycznego w
kierunku ul. Kilińskiego widać modernistyczny
budynek Łódzkiego Domu Kultury i niezbyt ele-
gancki wieżowiec hotelu Centrum.

+ Łódzki Dom Kultury (ul. Traugutta 18) istnie-
je od  1954 r., ale jego budowa ruszyła w latach
30. Był to początkowo Dom-Pomnik im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Budynek zapro-
jektował Wiesław Lisowski.  Tuż przed wojną
zaczęły się do niego wprowadzać pierwsze or-
ganizacje kombatanckie i niepodległościowe,
bo właśnie z myślą o nich powstał.

Józef Piłsudski miał akcent łódzki w swo-
jej biografii. Przyjechał tu w listopadzie 1899 r.
Należał wówczas do centralnego
Komitetu Robotniczego PPS, był
też redaktorem pisma „Robot-
nik”. Wynajął mieszkanie na I
piętrze kamienicy przy ul.
Wschodniej 19 nad skła-
dem bawełny i poń-
czoch (dziś na tym bu-
dynku wisi pamiątkowa
tablica). Pisał artykuły,
składał i pomagał dru-
kować konspiracyjne pi-
smo. Przy ul. Wschodniej
powstały dwa numery „Ro-
botnika”, trzeci był w przy-
gotowaniu. Przez kilka mie-
sięcy Piłsudski praktycz-
nie nie wychodził z miesz-
kania. - Mieszkał tu jak
więzień. Dla marszałka
było najważniejsze, żeby
się nie zdekonspirować.
Był człowiekiem, dla któ-
rego sprawa była zawsze
ważniejsza od osobi-
stych chęci - opowiadał
„Gazecie” znawca biogra-
fii Józefa Piłsudskiego An-
drzej Ostoja-Owsiany. 

3
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Dworzec Łódź Fabryczna obecnie

Skwer przed Dworcem Fabrycznym ok. 1936 r.
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Do dziś wzbudza podziw zwłaszcza wy-
posażenie i wystrój wnętrza. Stare ikony i
krzyże procesyjne z XVII-XVIII wieku oraz
ikonostas wykonany w Petersburgu należą
do cennych zabytków. Świątynia nadal słu-
ży prawosławnym mieszkańcom Łodzi. W
ostatnich latach przechodzi generalny re-
mont i choć jeszcze się nie zakończył już przy-
ciąga uwagę przechodniów. Ciekawostką jest,
że oryginalne ogrodzenie wokół cerkwi prze-
niesiono przed szpital MSW przy ul. Sterlin-
ga,  dopiero w latach 80. miasto dało pienią-
dze na jego odtworzenie (i właśnie przecho-
dzi kolejny lifting). 

WWyyzznnaawwccyy  pprraawwoossłłaawwiiaa  ppoojjaawwiillii  ssiięę  ww  rreeggiioo--
nniiee  łłóóddzzkkiimm  ww  ppoołłoowwiiee  XXIIXX  wwiieekkuu..  NNaajjppiieerrww
ddoocciieerraallii  ttuu  GGrreeccyy  ii  SSłłoowwiiaanniiee  zz  BBaałłkkaannóóww
uucciieekkaajjąąccyy  pprrzzeedd  TTuurrkkaammii  oorraazz  PPoollaaccyy  zz  kkrree--
ssóóww  RRzzeecczzppoossppoolliitteejj,,  aa  ttaakkżżee  OOrrmmiiaanniiee  ii  GGrruuzzii--
nnii..  RRoossyyjjssccyy  uurrzzęęddnniiccyy  ii  żżoołłnniieerrzzee  ppoojjaawwiillii  ssiięę
ppoo  uuppaaddkkuu  ppoowwssttaanniiaa  ssttyycczznniioowweeggoo..  PPoocczząątt--
kkoowwoo  łłóóddzzccyy  pprraawwoossłłaawwnnii  jjeeźźddzziillii  ddoo  cceerrkkwwii
ww  PPiioottrrkkoowwiiee,,  ggddzziiee  mmiieeśścciiłłaa  ssiięę  ssiieeddzziibbaa  gguu--
bbeerrnnii..  WW  11888844  rr..  ooddddaannaa  zzoossttaałłaa  cceerrkkiieeww  śśww..
AAlleekkssaannddrraa,,  ww  11889955  rr..  zzbbuuddoowwaannoo  cceerrkkiieeww
śśww..  OOllggii  pprrzzyy  uull..  PPiirraammoowwiicczzaa..  RRookk  ppóóźźnniieejj
wwzznniieessiioonnoo  cceerrkkiieeww  śśww..  AAlleekksseeggoo  pprrzzyy  uull..  JJee--
rrzzeeggoo..  BByyłł  ttoo  kkoośścciióółł  ggaarrnniizzoonnoowwyy  3377..  JJeekkaa--
ttiieerriinnoobbuurrsskkiieeggoo  PPuułłkkuu  PPiieecchhoottyy..  NNiiee  lliicczzyyłł  ssiięę
jjaakkoo  ppaarraaffiiaallnnyy,,  bboo  ppooddlleeggaałł  aaddmmiinniissttrraaccjjii
wwoojjsskkoowweejj..  WW  11990055  rr..  ddoosszzłłaa  jjeesszzcczzee  kkaapplliiccaa
ZZaaśśnniięęcciiaa  NNaajjśśwwiięęttsszzeejj  MMaarriiii  PPaannnnyy  nnaa  ccmmeenn--
ttaarrzzuu  pprraawwoossłłaawwnnyymm  nnaa  DDoołłaacchh..  WW  11991133  rr..  ww
ŁŁooddzzii  mmiieesszzkkaałłoo  33,,22  ttyyss..  pprraawwoossłłaawwnnyycchh..
WWiieelluu  zzggiinnęęłłoo  nnaa  ffrroonnttaacchh  II  wwoojjnnyy  lluubb  rroozzpprroo--
sszzyyłłoo  ssiięę  ppoo  śśwwiieecciiee..  PPrrzzeedd  wwyybbuucchheemm  IIII  wwoojj--
nnyy  śśwwiiaattoowweejj  bbyyłłoo  ttyyllkkoo  996677  ppaarraaffiiaann,,  wwśśrróódd
nniicchh  bbiiaałłooggwwaarrddzziiśśccii,,  kkttóórrzzyy  nniiee  wwrróócciillii  ddoo  RRoo--
ssjjii  ppoo  rreewwoolluuccjjii..  WW  11994455  rr..  zzddzziieessiiąąttkkoowwaałłoo
iicchh  NNKKWWDD..  JJaakk  wwssppoommiinnaa  aarrccyybbiisskkuupp  SSzzyymmoonn
RRoommaańńcczzuukk  wwiieelluu  wwyywwiieezziioonnoo  nnaa  SSyybbeerriięę..  WW
ŁŁooddzzii  mmiieesszzkkaa  oobbeeccnniiee  ookkoołłoo  ddwwuussttuu  wwyy--
zznnaawwccóóww  pprraawwoossłłaawwiiaa..

% Gołym okiem widać, że zabudowa ul. Kiliń-
skiego została „wykarczowana” w bezmyślny
sposób. Wyburzono część budynków po połu-
dniowej stronie ulicy Narutowicza, gdzie stanął
hotel Centrum, ale nie widać głębszej myśli w tej
decyzji. Z daleka można zobaczyć jedną z orygi-
nalniejszych łódzkich kamienic przy ul. Naruto-
wicza 32. Wzniesiona została według projektu
Gustawa Landau-Gutentegera w końcu XIX wie-
ku dla braci Chaima Mordki i Gersza Aurbach z
Kalisza. Tuż po wojnie mieściła się tam m.in. dru-
karnia żydowskiej gazety. Na rogu ul. Kilińskiego
i Narutowicza stoi dawny hotel Polonia.

+ Hotel Polonia – wówczas Palast - został wznie-
siony niedługo przed wybuchem I wojny świa-
towej na rogu ówczesnej ulicy Dzielnej i Wi-
dzewskiej. W latach 1910-1912 w sąsiedztwie
powstawały inne eleganckie kamienice, ale na-
rożny budynek zwracał uwagę swoim wyglą-
dem, zwłaszcza narożną wieżyczką nakrytą
kopułą, dobrze widoczną z daleka i piękną kla-
sycyzującą fasadą. Budynek projektował  Gu-
enzel, a wnętrza - ponoć urządzone z wielkim
przepychem - Rudolf  Koloch z Wrocławia. 

90 lat temu budynek wyglądał zupełnie ina-
czej niż teraz. Miał jasną elewację i wiele pięk-
nych ozdób. Dolne partie były zabudowane.
W okresie międzywojennym Palast otrzymał
nazwę Polonia-Palace i należał do Leopolda i
Maurycego Dobrzyńskich. Tuż po II wojnie
światowej w budynku stacjonowali żołnierze
radzieccy. W 1946 r. został przekazany wła-
dzom Łodzi. Wkrótce ruszył tam należący do
miasta hotel Polonia. Podcienia, gdzie dziś han-
dluje się sznurówkami, kwiatkami i papiero-
sami, powstały dopiero w latach 70.

Kilka lat temu Polonia straciła gwiazdki i
prawo do używania nazwy „hotel”, teraz są
tam tylko „miejsca noclegowe”. Ale wkrótce
ma się to zmienić. Na razie podreperowano
elewację od strony ul. Kilińskiego, sukcesyw-
nie remontowane są wnętrza. Marzeniem jest,
by w kopule powstał punkt widokowy dla tu-
rystów, z którego można będzie oglądać pięk-
ną cerkiew p.w. Aleksandra Newskiego. 

7

+ Tuż obok hotelu, przy ul. Narutowicza 40,
stoi niedawno wyremontowana kamienica.  To
jeden z pierwszych odnowionych domów w
tym ciągu budynków. Teraz trzeba się posta-
rać, aby przywrócić urodę pozostałym. Sąsiedz-
two odremontowanej kamienicy  jeszcze bar-
dziej wyolbrzymia fatalną kondycję kolejnego
- zresztą jeszcze piękniejszego - budynku. 

+ Do najładniejszych budynków w Łodzi bez
wątpienia należy kamienica Rachmila Lipszyca
przy ul. Narutowicza 44. Stanęła w 1910 r.. Za-
projektował ją Gustaw Landau-Gutenteger,
architekt bardzo ważny dla Łodzi, autor m.in.
willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31.
Gutenteger zastosował tym razem w konstruk-
cji elementy żeliwne. To już późniejszy etap
secesji. Mniej tu elementów roślinnych. Cha-
rakterystyczne są długie wąskie okna, wyso-
ki dach, zaokrąglony narożnik, a także szereg
motywów geometrycznych. 

% Skręcamy w ul. Piramowicza, gdzie stoi cer-
kiew św. Olgi ze złocistymi cebulastymi hełmami.

9
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UL.NARUTOWICZA

Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego

Dawny hotel Polonia czeka na gwiazdki

Secesyjna kamienica Lipszyca

Fragment elewacji z ul. Narutowicza 42

spacerownik_6.qxd  2007-09-11  11:02  Page 5



11

+ Remont łódzkiej cerkwi pw. św. Olgi przy
ul. Piramowicza 12 zakończył się w ubiegłym
roku. Wygląda teraz tak jak przed stu laty. We
wnętrzu uwagę przykuwa różnorodność ikon
z wizerunkami Chrystusa, Matki Boskiej, pra-
wosławnych świętych, a także przepiękny su-
fit pokryty wzorami w bajecznych kolorach:
czerwonym, zielonym, błękitnym, żółtym. Za-
chowały się też dwa kaflowe piece.

Arybiskup Szymon Romańczuk zawsze z
dumą oprowadza po świątyni. - Ten drewnia-
ny ikonostas był przygotowywany dla cerkwi

10

+ Po drugiej stronie ulicy widzimy niewielki
skwer, zwany kiedyś parkiem Kolejowym, a od
lat 60. XX w. parkiem im. Stanisława Moniuszki. 

Był to drugi po Źródliskach park miejski w
Łodzi. Powstał według projektu Hilarego Ma-
jewskiego w 1874 r., wkrótce po wybudowa-
niu Dworca Fabrycznego (stąd pierwsza na-
zwa Kolejowy). Sąsiadował też z cerkwią, dla-
tego zwany był również parkiem Aleksan-
drowskim.  W latach 30. ubiegłego wieku zy-
skał dzisiejszy kształt. Niestety, nie jest to
zbyt przyjemne miejsce. W okresie między-
wojennym w małej stróżówce na tyłach cer-
kwi mieściła się „Kropla Mleka”, dziś ten bu-
dynek jest ruiną, a ławeczki często zajmują
bezdomni. Jak na miejsce znajdujące się tuż
przy dworcu, będące wizytówką miasta, park
nie prezentuje się najlepiej.  W 2000 r.  prze-
prowadzono specjalistyczną pielęgnację naj-
starszych drzew i częściowo uporządkowa-
no teren, rośnie tam m.in. wspaniały buk po-
spolity.
W 1963 r. w parku stanęło popiersie polskiego
kompozytora, autora słynnej „Prząśniczki”,
która jest hymnem Łodzi. Autorami rzeźby by-
li znani łódzcy plastycy Elwira i Jerzy Mazur-
czykowie. Początkowo pomnik ustawiono zgod-
nie z zasadami - frontem na południe, tyłem
do ul.Narutowicza, kompozytor mógł wygrze-
wać twarz w słońcu, ale uliczni przechodnie
czuli się urażeni. Po kilku latach zerwano z za-
sadami, odwrócono postać tak, aby mogła pa-
trzeć na przejeżdżające tramwaje. Przypomnij-
my, że pierwszy pomnik kompozytora posta-
wiony tuż przed wojną w parku im. Poniatow-
skiego, został zburzony przez hitlerowców
w 1939 r.

12Aleksandra Newskiego, ale artyście coś nie wy-
szło z wielkością i został tutaj - mówi. Pokazu-
je krzyż w carskich wrotach prowadzących do
ołtarza. Jest na nim napis po grecku: „Jezus
Chrystus Król Chwały wszystko zwycięża”, a
na dole zagadkowy odwrócony półksiężyc. -
Tam gdzie byli Tatarzy zawsze się pojawiał pół-
księżyc w cerkwiach, ale ciekawe, że dotarł aż
do Łodzi - tłumaczy duchowny. Na szczycie
ikonostasu znajduje się wizerunek twarzy Chry-
stusa, który różni się od popularnego veraico-
nu brakiem śladów męki na twarzy.

Cerkiew św. Olgi powstała pod koniec XIX
wieku. Była częścią sierocińca, który działał w
tym miejscu do 1954 r. Z sierocińca prosto wcho-
dziło się do świątyni. Do dziś tuż obok bocz-
nych drzwi wiszą wielkie teksty w języku sta-
ro-cerkiewno-słowiańskim: prawosławne cre-
do (wyznanie wiary) i 10 przykazań. - To w pew-
nym sensie była ściąga dla dzieci - żartuje ar-
cybiskup.

ŚŚwwiięęttąą  OOllggęę  wwiiddaaćć  nnaa  iikkoonniiee  ppoo  pprraawweejj  ssttrroonniiee
oołłttaarrzzaa..  TTrrzzyymmaa  ww  rręękkuu  kkrrzzyyżż..  BByyłłaa  kkssiięężżnnąą  kkii--
jjoowwsskkąą,,  mmóówwii  ssiięę,,  żżee  bbyyłłaa  cchhrrzzeeśścciijjaannkkąą,,  cchhooćć
ddooppiieerroo  jjeejj  wwnnuukk  śśww..  WWłłooddzziimmiieerrzz  ww  998888 rr..
oocchhrrzzcciiłł  RRuuśś  KKiijjoowwsskkąą..

+ Przy ul. Narutowicza 48 stoi elegancka wil-
la Gustawa Schreera. Dom wybudowano w la-
tach 1893-1894 według projektu Gustawa Lan-
dau-Gutentegera w sąsiedztwie fabryki, ale
został oddzielony od niej ogrodzeniem. Wil-
la miała charakter kameralny, rodzinny. O
dacie zakończenia budowy świadczy wkom-
ponowany w posadzkę sieni napis: „Salve
1894”. Budynek nawiązuje stylem do rene-
sansu z elementami eklektycznymi. W ażu-
rowe ogrodzenie wkomponowana jest litera
„S”. Wnętrza o charakterze mieszkalnym za-
chowały dekoracje neorokokowe i neorene-
sansowe. Dom był w rękach rodziny do wy-
buchu wojny. Po 1945 r. mieściła się tam m.in.
siedziba Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej. Obecnie w willi znajduje się  m.in.
biuro Alliance Française.

11
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ULICA GABRIELA NARUTOWICZA 

Dzisiejsza ulica Narutowicza nosi imię polskie-
go prezydenta od 1930 r. Wcześniej przez sto
lat nazywała się Dzielną. 
Nowe Miasto kończyło się na południu właśnie
na ulicy Dzielnej. Była to pierwotna granica
osady sukienników. Pierwsze domy mieszkalne
i warsztaty rzemieślników powstawały niemal
wyłącznie przy ulicy Piotrkowskiej, boczne uli-
ce zaczęły rozwijać się dopiero w latach 70.
Od 1869 r. stało przy niej 20 latarni gazowych.
Okolica zaczęła błyskawicznie się zabudowy-
wać po utworzeniu stacji kolejowej Łódź Fa-
bryczna. Wokół dworca powstawały hotele, a
także luksusowe kamienice. W latach 30.
XX w. od ul. Piotrkowskiej do dzisiejszej ul.
POW nie wolno było poruszać się samocho-
dom, ciężarówkom i wozom.

Wieża cerkwi pw. św. Olgi i odnowione kamienice przy ul. Piramowicza

ULICA KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA

Do 1920 r. nazywała się ul. św. Olgi lub
Olgińską. Kilka kamienic przy niej należało do
parafii prawosławnej, działały też dwie szko-
ły, pod nr 6 polsko-hebrajskie Gimnazjum Żeń-
skie Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich
utworzone w 1916 r. Jego dyrektorem był
Zygmunt Bromberg-Bytowski, później do
1939 r. Michał Brandstaetter. Pod nr 7, w do-
mu Zeligmannów, działała siedmioklasowa
szkoła żeńska i freblowska Eugenii Jaszuń-
skiej.  Ostatnio odremontowano kilka kamie-
nic, które prezentują się doskonale.

Arcybiskup Szymon Romańczuk
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+ W kamienicy przy ul. Dzielnej 50 (dziś Naruto-
wicza 56) tuż po I wojnie światowej mieszkał
Julian Tuwim z rodziną.

+ Przy ul. Narutowicza 50a (dzisiaj 58) było
słynne przed wojną Gimnazjum Żeńskie Janiny
Pryssewicz–Czapczyńskiej. Wcześniej funkcjo-
nowała tam Szkoła Handlowa nr 2 kupców i
Wyższa Szkoła Realna Łódzkiego Stowarzy-
szenia Popierania Średniego Wykształcenia
Handlowego. Gimnazjum Żeńskie wywodzi-
ło się z pensji Zofii Schmidtowej – Wyższa Szko-
ła Prywatna Żeńska w Łodzi, odkupiona w
1908 r. przez Janinę Tymieniecką, a następnie
w 1913 r. przez Janinę Pryssewicz–Czapczyń-
ską. Od 1920 r. przekształcona została w gim-
nazjum humanistyczne, po 1937 r. było to Pry-
watne Gimnazjum i Liceum Żeńskie. W 1939 r.
szkoła została zlikwidowana, od 1945 r. była
tam 47 szkoła prywatna Janiny Czapczyńskiej,
upaństwowiona jako XII LO (dla dziewcząt).

+ Na budynku stojącym przy ul. Narutowi-
cza 58 jest duży napis po łacinie Collegium Ana-
tomicum. Od wielu dziesięcioleci uczą się tam
przyszli lekarze. Gmach wybudowano w 1897 r.
Należał do Łódzkiego Chrześcijańskiego To-
warzystwa Dobroczynności. Mieścił się tam
Dom Starców i Kalek. Przez 110 lat bryła bu-
dynku nie zmieniła się, zniknęło tylko ozdob-
ne ogrodzenie, które widać na starych foto-
grafiach. W dawnej kaplicy mieści się muzeum
anatomii, którego niestety nie można zwie-
dzać.

15
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+ Po drugiej stronie ulicy jest ciąg ciekawych
budynków, na parterach i w piwnicach są skle-
piki, restauracje i salony, w tym salon strzyże-
nia dla psów. Restauracja Orfeusz to ulubio-
ne miejsce artystów i widzów teatralnych. Na-
wet przez jakiś czas nazywała się Restauracją
Teatralną, a jej wnętrza ozdabiała teatralna
scenografia i kostiumy. Uwagę przyciągają
zwłaszcza rzeźby na kamienicy przy ul. Naruto-
wicza 45. To atlanty, zwane też niekiedy atla-
sami bądź tytanami. Postaci osiłków dźwiga-
jących glob, a w tym wypadku bryłę górnych
pięter kamienicy, były częstym motywem ar-
chitektury. Kamienica przy ul. Narutowicza
powstała tuż przez I wojną światową według
projektu Bernarda Landaua. Gmach został
jednak dokończony dopiero 10 lat później we-
dług projektu Józefa Hendzelewicza. Jego wła-
ścicielem była wówczas Pocztowa Kasa
Oszczędnościowa. To wtedy w fasadzie umiesz-
czono potężne postacie mitologicznych atlan-
tów. Na dźwiganym przez nie gzymsie zacho-
wał się jeszcze ślad napisu informującego, kto
był wówczas gospodarzem. Skrót PKO niektó-
rzy dziś mylnie rozwijają jako Powszechna Ka-
sa Oszczędności. 

+ Bezimienna do niedawna (przynajmniej
formalnie, bo był to kiedyś kawałek Targowej)
uliczka  - od ul. Narutowicza do ul. Węglowej
- nosi od ubiegłego roku imię Witolda Knychal-
skiego, twórcy Festiwalu Dialogu Czterech Kul-
tur, zmarłego w 2006 r. Ma ona z czasem do-
chodzić do centrum kultury i sztuki wokół 
EC-1, gdzie zaplanowano ulice czterech kul-
tur współtworzących Łódź. 

+ Jeszcze na początku XX wieku w miejscu
obecnego placu Jana Henryka Dąbrowskiego
było targowisko. Gospodarze z okolicznych
wsi przywozili tu warzywa i owoce. Wcześniej
plac nazywany był Cegielnianym bądź Targo-
wym. To stąd wzięła się nazwa ulicy Targowej,
która szła w kierunku południowym i dziś
kończy się na ul. Tylnej. Jej bieg w końcu XIX
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16 w. przecięły tory kolejowe. W okresie między-
wojennym postanowiono stworzyć w tym
miejscu reprezentacyjny punkt Łodzi. W 1925
r. miasto wykupiło ziemię od kilku właścicie-
li i zleciło wykonanie projektu. W 1930 r. znie-
siono prawo handlowania na placu. Jednym
z najważniejszych budynków, który pojawił
się przy placu, był gmach sądu okręgowego.

+ Pierwotnie miał powstać w tym miejscu ze-
spół gmachów mieszczących sąd okręgowy, hi-
potekę i sąd grodzki. Zrealizowano tylko część
projektu. „Budynek ten jest jednym z najcie-
kawszym przykładów tzw. półmodernizmu w
architekturze polskiej okresu międzywojenne-
go, opartego o motywy klasyczne” - pisze Krzysz-
tof Stefański, znawca łódzkiej architektury. 

W latach 30. XX wieku gmach Sądu Okręgowego
w Łodzi uchodził za jedno z najpiękniejszych dzieł
polskiej architektury. Autorem projektu był Jó-
zef Kaban Korski. Ten sam architekt ze swoim
synem Witoldem i Romanem Szymborskim
zaprojektowali w latach 50. Teatr Wielki.

Najbardziej charakterystycznym elemen-
tem budynku jest relief znajdujący się tuż pod
dachem w jego centralnej części. Przedstawia
scenę sądu mitologicznej Temidy. Po bokach
są motywy antycznych rózg liktorskich - w sta-
rożytnym Rzymie liktorzy byli wykonawca-
mi wyroków sądowych. 

W budynku przy placu Dąbrowskiego 5
nadal mieści się łódzki sąd okręgowy. Gmach
przetrwał w bardzo dobrym stanie. 

„Dostojnością i szlachetnością zastosowa-
nych form silnie oddziałuje na widza jedno-
znacznie kojarząc się z funkcją, dla jakiej po-
wstał - ze służbą prawu i sprawiedliwości” -
podkreśla Stefański.

19
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ULICA POLSKIEJ ORGANIZACJI
WOJSKOWEJ

Niewielka uliczka kilka razy zmieniała nazwę.
Początkowo była to ulica Skwerowa. Imię
Polskiej Organizacji Wojskowej nosiła już w
latach 30., a potem przez chwilę po zakoń-
czeniu wojny. Od 1945 do 1990 r. była to uli-
ca Armii Ludowej. Na rogu znajduje się Księ-
garnia Akademicka. Idziemy wciąż ul. Naru-
towicza. Po obu stronach eleganckie kamieni-
ce. W jednej z nich mieszka obecny prezydent
Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który zaopatruje się
w pobliskim warzywniaku.

Collegium Anatomicum, dawny Dom
Starców i Kalek ŁChTD

aattllaanntt - podpora w formie posągu mężczyzny dźwigającego na ramionach balkon, zwieńczenie
portalu albo inny element architektoniczny 
aattllaass  --  ttyyttaann, brat Prometeusza, za udział w tytanomachii skazany przez Zeusa na dźwiganie
sklepienia nieba 
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Na tyłach sądu, na kupionej ponad 80 lat
temu działce, powstaje drugi budynek. Będzie
podobnej wielkości jak już istniejący (trzy pię-
tra, około 9 tys. mkw. powierzchni), połączo-
ny ze starym przeszklonym przejściem. Prze-
widziano podziemne parkingi, wewnętrzne
dziedzińce i superbezpieczną salę rozpraw.
Od strony ul. Narutowicza ma przechodzić w
Uniwersytecką łagodnym półkolem. Zupełną
nowością będą odrębne korytarze przezna-
czone tylko dla sędziów. 

Budowa nowego gmachu to początek zmian
przy pl. Dąbrowskiego. Po rewitalizacji ma się
stać miejscem spotkań i miejskich imprez. Ma-
ją pojawić się na nim stopnie do siedzenia na
wzór amfiteatru, powstanie nowa fontanna, a
z czasem przy zachodniej pierzei placu stanie
hotel. Wciąż jednak centralne miejsce
zajmować będzie Teatr Wielki.

+ Teatr Wielki zaczął być stawiany przy placu
Dąbrowskiego 1 już w 1948 roku, ale jego budowa
trwała kilkanaście lat. Wobec tego łódzka Opera
zainaugurowała działalność na deskach Teatru
Nowego 18 października 1954 r. „Strasznym dwo-
rem”. Niektóre przedstawienia prezentowano
również w Teatrze im. Jaracza. Kierownictwo
Opery zdawało sobie sprawę z przejściowego cha-
rakteru tej pionierskiej działalności i z nadzieją
czekało na przeprowadzkę do własnej siedziby.

Pomysł budowy dużego nowoczesnego gma-
chu teatralnego powstał już w latach trzydzie-
stych, nie wystarczyło jednak pieniędzy na
podjęcie tego wyzwania. Dopiero w 1948 r. wró-
cono do koncepcji wzniesienia Teatru Narodo-
wego w Łodzi. W północnej części dawnego
placu targowego zaczęto kopać doły fundamen-
towe pod przyszły gmach zaprojektowany przez
architektów: Józefa i Witolda Korskich oraz
Wiesława Szymborskiego. Początkowe prace
przebiegały bez zahamowań, jednak po 1951 r.
sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Cią-
gle zmieniano koncepcje, brakowało materia-
łów i środków, a w tym samym czasie odbudo-
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elementami neogotyku. W 1938 r. zadłużony
właściciel pertraktował z władzami Łodzi w
sprawie wynajęcia pałacu dla miejskiego
schroniska turystycznego. Ostatecznie 19
czerwca 1939 r. budynek zakupiła na licytacji
Izba Rolnicza i przeniosła tu swoje biura z ul.
Piotrkowskiej 92. Nadal można tam kupić pysz-
ne miody. W pałacyku funkcjonuje bank ING.

% Niewielka uliczka po prawej stronie to ulica
Składowa, a stojący przy niej potężny budynek
Wydziału Prawa UŁ to dawne żeńskie gimna-
zjum Miklaszewskiej.

+ Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Heleny
Miklaszewskiej to jedna z najbardziej znanych
i zasłużonych dla Łodzi szkół. Początkowo funk-
cjonowała w okazałej kamienicy przy ul. Sien-
kiewicza 61. Miała 11 klas, kilka pracowni, kapli-
cę i pomieszczenia biurowe. Miklaszewska prze-
jęła ją w 1911 roku. Przełożona szkoły cieszyła
się ogromnym autorytetem, wyrazem tego by-
ła utrzymująca się przez wszystkie lata liczba
uczennic przekraczająca 500! Miklaszewska
planowała powiększenie szkoły i zbudowanie
jej w nowym miejscu, przy ul. Sienkiewicza 42.
Na zakupionej działce prowadzono zajęcia spor-
towe i rekreacyjne. Kryzys gospodarczy lat 20.
stanął na przeszkodzie w realizacji planów. Do-
piero tuż przed wybuchem wojny przeniesio-
no szkołę do nowego gmachu wzniesionego
przy ul. Składowej 43, w sąsiedztwo Sądu Okrę-
gowego i biurowca Wydziału Wodociągów i Ka-
nalizacji. W latach okupacji szkołę zamknięto,
a po wojnie przekazano budynek Uniwersyte-
towi Łódzkiemu. Protesty właścicielki i uczen-
nic nie przyniosły oczekiwanych skutków, wła-
dze chyba pamiętały o tym, że gimnazjum kształ-
ciło nie tylko intelekt, ale dbało także o poziom
wychowania religijno-moralnego i patriotycz-
nego. Dopiero po wielu latach „Miklaszanki”,
czyli dawne absolwentki gimnazjum, przypo-
mniały jej patronkę, umieszczając na ścianie
niewielką tablicę pamiątkową. Od grudnia ubie-
głego roku wisi tam jeszcze jedna tablica, przy-
pominająca wydarzenia z grudnia 1981 r. To tu-
taj rozegrały się dramatyczne wydarzenia z
pierwszych dni stanu wojennego, gdy strajku-
jący studenci Uniwersytetu Łódzkiego zostali
rozgonieni przez milicję i ZOMO. 

W latach 90. na tyłach budynku, na terenie
dawnych magazynów, wybudowano aulę i bi-
bliotekę prawa.
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wywano Teatr Wielki w Warszawie. Ogromny
wysiłek osób zaangażowanych w budowę łódz-
kiego teatru, przy jednoczesnym wsparciu
władz partyjnych, doprowadził jednak do po-
myślnego finału. Od 1962 r. udostępniono ze-
społowi Opery sale prób, a 19 stycznia 1967 r.
przedstawieniem „Halki” otwarto Teatr Wiel-
ki w Łodzi. Jego nazwa wywoływała w sercach
łodzian historyczne skojarzenia z teatrem Fry-
deryka Sellina. Nowy gmach mieścił również
1250 osób, ale jego scena i widownia należały
do najnowocześniejszych na świecie! Świetna
akustyka i doskonała widoczność, rewelacyj-
ne rozwiązania techniczne, potężna scena,
ogromne zaplecze magazynowe, idealne wa-
runki do prób, wygodne garderoby - szły w pa-
rze z wysokim poziomem wykonawców.  

% Wracamy do ul. Narutowicza, gdzie w jednej z
kamienic mieści się słynna Solo Pizza.

+ Przy ul Narutowicza
57 funkcjonowala kiedyś
Mechaniczna Fabryka
Pończoch i Rękawiczek
Henryka Szmulowicza.
Pierwsza została założo-
na w 1905 r.  przy ul.
Piotrkowskiej 112, kolej-
na powstała po 1923 r.
właśnie przy Narutowicza. Zatrudniała 120
robotników, produkowała 30 000 tuzinów
pończoch i skarpet oraz 4 tys. kg dzianiny rę-
kawiczkowej. Od frontu stanął dom przemy-
słowca. Teraz w oficynie działa szkoła Języ-
ków Obcych PRIMA, jedna z pierwszych
otwartych w Łodzi po 1989 r. Na dziedzińcu
można zobaczyć skromną rzeźbę kobiety (na
zdjęciu).

+ Tuż obok przy ul. Narutowicza 59 stoi ele-
gancki pałac Jezajasza (Szai) Kestenberga zbu-
dowany po 1923 r. wg projektu Henryka Hir-
szenberga. Jest eklektyczny z dominującymi
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Wieczorna iluminacja Teatru Wielkiego

Pałac Jezajasza Kestenberga 
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%Idziemy wzdłuż ulicy Narutowicza w kierunku
wysokiego budynku rektoratu UŁ.

+ Siedzibą rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Narutowicza 65) jest gmach, który należał
przed wojną do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Kanalizacji i Wodociągów. To jeden z najstar-
szych łódzkich biurowców.

W 1924 roku Rada Miejska podjęła uchwałę
o budowie w Łodzi kanalizacji. Przydzielono na
ten cel 5 milionów złotych i utworzono samo-
dzielny wydział, na którego czele stanął inżynier
Stefan Skrzywan. Autorem projektu kanalizacji
był William H. Lindley. Początek budowy upa-
miętniono tablicą wmurowaną w kanale przy
skrzyżowaniu ulic Karolewskiej i al. Unii. W 1927 r.
podłączono do kanalizacji pierwszy dom przy
ul. Gdańskiej 106. Pierwszą siedzibą Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji była kamienica przy Wierz-
bowej 52 (teraz tam właśnie w rozbudowanym
gmachu mieści się dyrekcja i administracja tej
instytucji), potem postanowiono wybudować
większy budynek przy ul. Narutowicza 65. Gmach
powstawał w latach 1928-1930 według projektu
wyśmienitego łódzkiego architekta Wiesława Li-
sowskiego. Był to - jak na tamte czasy - nowocze-
sny biurowiec. Inżynier Skrzywan wymyślił, aby
pracowników gmachu i interesantów witała uło-
żona na podłodze mozaika z napisem „Uśmiech-
nij się”. Pomysł udało się wcielić w życie. 

Po wojnie do budynku wprowadził się Uni-
wersytet Łódzki. Gmach nieznacznie się zmie-
nił: wzdłuż bocznej ściany wytyczono króciut-
ką uliczkę noszącą imię Lindleya, na przedłu-
żeniu budynku stanęła druga kamienica, tak-
że administrowana przez UŁ. Niestety, z sym-
patycznego powitania przy wejściu zostały tyl-
ko pojedyncze litery. Od niedawna w niskich
budyneczkach w końcu ulicy funkcjonuje Wy-
dawnictwo UŁ i English Language Center.

Projekt budowy łódzkich wodociągów i ich za-
plecza opracował sir William Heerlein Lindley,
syn znanego angielskiego inżyniera Williama
Lind-leya. Jednak ulica, przy której dzisiaj stoi
budynek rektoratu, nosi nazwę W. Lindleya.
Znawców tematu irytuje ta pomyłka, bo tata
Heerleina z Łodzią i naszymi wodociągami nie
miał nigdy nic wspólnego. Ale tak bywa…

% Po drugiej stronie ulicy kolejny budynek UŁ,
sąsiadujący z parkiem im. Staszica, dawniej gim-
nazjum kupieckie.

+ W 1904 r. grono łódzkich przemysłowców
i kupców ogłosiło ogólnopolski konkurs na
projekt gmachu szkolnego, napłynęło wiele
interesujących prac, ale żadnej nie przezna-
czono do realizacji. W 1906 r. przyjęto pro-
jekt, który przedstawił łódzki architekt Gu-
staw Landau-Gutenteger. Budowa Szkoły Han-
dlowej Zgromadzenia Kupców przy ul. Naru-
towicza 68 została zakończona w 1911 r., w jej
wyniku powstał nowoczesny gmach o 20 kla-
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sach, dwu salach wykładowych, z dużą salą
gimnastyczną, bufetem i pracowniami na-
ukowymi. Cechuje go umiar i harmonia. Mo-
numentalny trzypiętrowy gmach otrzymał
secesyjną elewację o uproszczonych, zge-
ometryzowanych dekoracjach. Została wzbo-
gacona trzema ryzalitami i wieżą od strony
wschodniej. Po przeciwnej stronie do budyn-
ku przylega niska przybudówka mieszcząca
salę gimnastyczną z charakterystycznym pła-
skim łukiem. Ozdobą budynku są geome-
tryczne ornamenty - kwadraty, elipsy i pro-
stokąty. Warto zaznaczyć, że był to jeden z
pierwszych budynków z betonu w Polsce. 

Szkoła kupiecka słynęła z wysokiego po-
ziomu nauczania, przeznaczona była dla
chłopców, ma wielu słynnych absolwentów
m.in. pisarzy Mariana i Kazimierza Brandy-
sów. Po 1945 r. gmach stał się własnością Uni-
wersytetu Łódzkiego, w 1997 r. wydobyto
ukryte pod tynkiem dwie oryginalne tablice
z dawną nazwą szkoły.

Równolegle do ul. Trębackiej (dziś Uni-
wersytecka) wzniesiono okazały kilkupię-
trowy budynek mieszkalny dla nauczycie-
li. Dzisiaj to budynek prawa UŁ. 
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+ Zaraz po lewej stronie widzimy wieżowiec na-
leżący do Gazowni Łódzkiej(ul. Uniwersytecka 2/4).
Już z daleka na budynku widać ogromne zdję-
cie i napis przypominający o tym, że Gazownia
Łódzka świętuje właśnie 140-lecie istnienia.

ZZaarrzząądd  MMiiaassttaa  ŁŁooddzzii  zzaawwaarrłł  uummoowwęę  nnaa  wwyybbuu--
ddoowwaanniiee  ggaazzoowwnnii  2255  cczzeerrwwccaa  11886677  rr..  GGaazz  mmiiaa--
łłaa  ddoossttaarrcczzyyćć  ssppóółłkkaa  aannggiieellsskkaa  rreepprreezzeennttoowwaa--
nnaa  pprrzzeezz  iinnżżyynniieerraa  WWiilllliiaammaa  CCaarrttwwrriigghhttaa  HHooll--
mmeessaa..  MMiiaassttoo  uuddoossttęęppnniiłłoo  ddwwaa  ppllaaccee  pprrzzyy  uull..
TTaarrggoowweejj  1188..  DDwwaa  llaattaa  ppóóźźnniieejj  ppooppłłyynnąąłł  ggaazz..
UUlliicczznnee  oośśwwiieettlleenniiee  wwłłąącczzoonnoo  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy
1133  lliippccaa  11886699  rr..  nnaa  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj,,  ddookkłłaaddnniiee
oo ggooddzz..  2211..3300..  PPoo  4400  llaattaacchh  ggaazzoowwnniiaa  wwrraazz  zz
ccaałłąą  ssiieecciiąą  rruurr  nniieeooddppłłaattnniiee  ssttaałłaa  ssiięę  wwłłaassnnoo--
śścciiąą  mmiiaassttaa..  
LLaattaarrnniiee  ssttaałłyy  nnaa  żżeellaazznnyycchh  ssłłuuppaacchh  ppoommaalloo--
wwaannyycchh  nnaa  kkoolloorr  bbrrąązzoowwyy..  OOppłłaattyy  zzaa  oośśwwiiee--
ttlleenniiee  uulliicc  ppoobbiieerraannoo  oodd  wwłłaaśścciicciieellii  ddoommóóww..
WWsszzeellkkiiee  wwyyddaattkkii  nnaa  ggaazzoowwnniięę  ii  uuttrrzzyymmyywwaa--
nniiee  llaattaarrnnii  uulliicczznnyycchh  nnaalleeżżaałłyy  pprrzzeezz  llaatt  nniieemmaall
ddwwaaddzziieeśścciiaa  ddoo  oobboowwiiąązzkkóóww  mmiieesszzkkaańńccóóww
oośśwwiieettllaannyycchh  uulliicc,,  aallee  oodd  11889977  rr..,,  ggddyy  ww  ŁŁooddzzii
uussttaannoowwiioonnoo  sszzaaccuunnkkoowwyy  ppooddaatteekk  oodd  nniieerruu--
cchhoommoośśccii,,  wwyyddaattkkaammii  ttyymmii  oobbcciiąążżaannoo  kkaassęę
mmiieejjsskkąą..  NNaa  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  jjeeddnnaa  llaattaarrnniiaa  oodd
ddrruuggiieejj  bbyyłłaa  zzaaiinnssttaalloowwaannaa  ww  ooddlleeggłłoośśccii  ookkoo--
łłoo  8855  mmeettrróóww  zz  wwyyjjąąttkkiieemm  1177  llaattaarrnnii  nnaa  oodd--
cciinnkkuu  oodd  uulliiccyy  PPuusstteejj  ((oobbeeccnniiee    WWiigguurryy))  ddoo  bbuu--
ddyynnkkuu  bbaannkkoowweeggoo  pprrzzyy  GGóórrnnyymm  RRyynnkkuu  ((oobbeecc--
nniiee  ppllaacc  WWłłaaddyyssłłaawwaa  RReeyymmoonnttaa)),,  kkttóórree  ssttaałłyy
ww  ooddlleeggłłoośścciiaacchh  ppooddwwóójjnnyycchh  117700  mmeettrróóww,,
ggddyyżż  nnaa  ttyymm  ooddcciinnkkuu  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj  bbyyłłoo  nniiee--
wwiieellee  ddoommóóww  ii  ppaannoowwaałł  mmnniieejjsszzyy  rruucchh  //……//  WW
11889911  rr..  bbyyłłyy  jjuużż  ww  ŁŁooddzzii  664433  uulliicczznnee  llaattaarrnniiee
ggaazzoowwee  ii  1100  kkaannddeellaabbrróóww  oo  33  llaattaarrnniiaacchh  ((nnaa
ppllaaccaacchh  oorraazz  pprrzzeedd  kkoośścciioołłaammii  ttrrzzeecchh  wwyyzznnaańń
cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiicchh))  //……//  WW  11990099  rrookkuu  śśwwiieecciiłłoo
ww  ŁŁooddzzii  22331133  llaattaammii  ggaazzoowwyycchh..

Źródło: wikipedia.pl
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ULICA UNIWERSYTECKA

Stanowiła niegdyś wschodnią granicę Nowe-
go Miasta. Za nią znajdował się las rządowy,
wchodzący w skład obrębu Łódź w leśnictwie
Łaznów. Na początku XX w. była to ulica Trę-
backa. Dopiero w 1946 r., gdy w Łodzi po-
wstał uniwersytet i w okolicy ulokowano kilka
kierunków, została zmieniona na Uniwersytec-
ką. Przez długi czas była to wąska, niewielka
ulica. Z czasem stała się arterią wylotową na
Warszawę, ale po poszerzeniu ulicy Kopciń-
skiego straciła swoją dawną funkcję.

Dawna Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców przy ul. Narutowicza 68
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LLaattaarrnniikk  mmiiaałł  pprrzzyyddzziieelloonnee  uulliiccee,,  ccooddzziieennnniiee  wwiiee--
cczzoorreemm  pprrzzyyssttaawwiiaałł  ddrraabbiinnęę  ddoo  llaattaarrnnii,,  wwcchhooddzziiłł,,
oottwwiieerraałł  kklloosszz  ii  zzaappaallaałł  llaattaarrnniiee,,  aa  rraannoo  jjee  ggaassiiłł..
OOśśwwiieettlleenniiee  ggaazzoowwee  uulliicc  ii  ppllaaccóóww  zzlliikkwwiiddoowwaannoo
ww  ŁŁooddzzii  ddooppiieerroo  ww  11996644  rr..  MMiiaassttoo  oośśwwiieettllaałłyy  jjuużż
ttyyllkkoo  llaammppyy  eelleekkttrryycczznnee,,  ggłłóówwnniiee  żżaarroowwee  ii  ssooddoo--
wwee..  NNiiee  bbyyłłoo  wwiięęcc  jjuużż  mmiieejjssccaa  ddllaa  llaattaarrnniikkóóww..  

Obecnie Gazownia Łódzka dostarcza gaz
do blisko 386 tys. odbiorców indywidualnych
i zakładów przemysłowych.

% Dochodzimy do miejsca, gdzie łączy się kilka
ulic. Uniwersytecką przecina ul. Jaracza, dochodzi
do niej ul. Kamińskiego (przed wojną Magistrac-
ka, po wojnie Buczka). Skręcamy w ul. Jaracza. 

+ Instytut Archeologii i Katedra Etnologii UŁmie-
ści się w dawnej fabryce Wienera przy ul. Jara-
cza 78. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Weł-
nianych M. A. Wienera, powstało w 1908 r. po
przekształceniu fabryki tkanin wełnianych za-
łożonej w 1864 r. przy ul. Piotrkowskiej 34 (ręcz-
na produkcja). Potem została przeniesiona na
pasaż Meyera (produkcja mechaniczna), a na-
stępnie w 1906 r. na ul. Cegielnianą (teraz Jara-
cza) do nowych budynków. Fabryka posiadała
przędzalnię wełny i tkalnię na 1400 krosien, za-
trudniała 1140 osób. Poważnie zniszczona przez
niemieckich okupantów w 1915 r. została uru-
chomiona ponownie dopiero w 1929 r. Od wie-
lu lat służy łódzkim studentom. Niedawno na
murach fabryki pojawiło się spore graffiti.

27

nianej (obecnie Jaracza). W stopniowo powięk-
szanym gmachu produkowano tkaniny wełnia-
ne i przędzę bawełnianą. W 1913 r. utworzono
spółkę akcyjną wyrobów bawełnianych. Fabry-
ka doznała w latach I wojny światowej poważ-
nych zniszczeń, w 1927 r. ogłoszono upadłość fir-
my. W 1935 r. została wystawiona na licytację i
kupił ją N. Eitingon. W latach okupacji hitlerow-
skiej jako własność żydowska została skonfisko-
wana, a w halach fabrycznych zainstalowano ma-
szyny do szycia odzieży. Po wojnie podtrzyma-
no produkcję odzieżową - działały tam Zakłady
„Emfor”. Po zamknięciu produkcji budynki fa-
bryczne zostały nabyte przez Wyższą Szkołę Hu-
manistyczno-Ekonomiczną. Stopniowa rewita-
lizacja przeistacza hale produkcyjne w sale wy-
kładowe. Jest tam świetnie wyposażona biblio-
teka, a także galeria - Patio Centrum Sztuki.

+ Szkoła nr 1 przy ul. Sterlinga 24 jest pierw-
szym budynkiem szkolnym wybudowanym
w wolnej Polsce.

Po odzyskaniu niepodległości Rada Miejska
w Łodzi podjęła jedną z najważniejszych w dzie-
jach miasta uchwał - o obowiązku powszechne-
go nauczania. W ciągu trzech lat wszystkie dzie-
ci zostały objęte przymusem szkolnym. Żeby
zrealizować to ambitne przedsięwzięcie i od-
robić wiekowe zaniedbania po okresie carskie-
go zaboru, należało uruchomić kilkadziesiąt
szkół, większość z nich ulokowano w budyn-
kach mieszkalnych, ale  pokonując ogromne
przeszkody materialne wzniesiono także 11 no-
woczesnych, wzorcowych w skali kraju gma-
chów szkolnych. Prawie wszystkie powstały w
najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta.
Większość projektów wykonał łódzki architekt
Wiesław Lisowski, dwie szkoły zaprojektował
Wacław Kowalewski, a jedną Zdzisław Mączeń-
ski z Warszawy. W latach 1923-25 powstał pierw-
szy z tych budynków, zajął narożną działkę przy
ul. Nowo-Targowej 24 (dziś Sterlinga) i przyle-
gał do fabryki J. Kestenberga. Szkoła otrzyma-
ła numer 1 i w ten sposób stała się kontynuator-
ką tradycji pierwszej szkoły elementarnej w Ło-
dzi, która istniała przy ul. Kościelnej od 1808 r.
i w późniejszych latach często zmieniała adre-
sy. Gmach szkoły składa się z dwu potężnych
budynków bocznych połączonych pawilonem
z salą gimnastyczną. Architekt dołożył wszel-
kich starań, żeby budynek był nie tylko funk-
cjonalny, ale także zadbał o stronę estetyczną
architektury. W wielu miejscach elewacji od-
najdziemy dekoracyjne motywy zaczerpnięte
z tradycji polskiego renesansu, baroku i klasy-
cyzmu (attyka, pilastry, woluty itp.). 

30

% Idziemy ulicą Jaracza, potem skręcamy w ul.
Sterlinga (wcześniej była to ulica Targowa i No-
wotargowa).

+ Willa Jakuba Kestenberga (ul. Sterlinga 26)
została wzniesiona w 1903 r. według projektu
Franciszka Chełmińskiego w stylu secesyjnym.
Elewacja ma zróżnicowaną fakturę - gładkie po-
wierzchnie kontrastują z tynkiem żłobkowa-
nym, jest asymetryczna i urozmaicona wyku-
szami. Została pokryta dekoracyjną ornamen-
tyką roślinną. Miękkie linie krat, płaskie łuki
okien, pilastry z fantazyjnymi kapitelami i bo-
gato zdobione szczyty są dopełnieniem secesyj-
nej urody.Na teren posesji, od strony ul. Jaracza,
prowadziła secesyjna brama z roślinnymi deko-
racjami. Wnętrza budynku mimo wielu niefa-
chowych prac budowlanych zachowały trochę
secesyjnych sztukaterii, stylową stolarkę, dwa
piękne lustra i wewnętrzny wykusz z malowa-
nymi szybami. Obecnie budynek należy do Wyż-
szej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

+ Na tyłach willi stoi fabryka wyrobów wełnia-
nych i przędzalnia bawełny Jakuba Kestenberga.

Jakub Kestenberg założył w 1864 r. mecha-
niczną tkalnię chustek wełnianych przy ul. Dzi-
kiej 2/4 (obecnie Sienkiewicza), w 1895 r. wybu-
dował  nowy gmach fabryczny przy ul. Cegiel-

29

28
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ULICA JARACZA

To dawna ul. Cegielniana. Odchodziła od
ul. Piotrkowskiej w kierunku dawnej cegielni,
gdzie produkowano cegły dla Łodzi. Mówiono
też o niej Podcegielniana. Cegielnia znajdowa-
ła się w rejonie dzisiejszego pl. Dąbrowskiego.

Pracownicy gazowni zaopatrzeni w torby z narzędziami i pochodnie do zapalania lamp
oraz dzbanki z paliwem i spirytusem do odkażania rur gazowych

A
R

C
H

IW
U

M
 G

A
ZO

W
N

I Ł
Ó

D
ZK

IE
J

Pałac Jakuba Kestenberga 

Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Sterlinga
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% Przechodzimy ul. Rewolucji 1905 r. i docieramy do
budynku, który niewtajemniczonym niewiele powie. 

+ Stoimy przed dawnym więzieniem carskim
(ul. Sterlinga 14). Gdy w latach 1905-1907 sta-
re więzienie przy ul. Długiej (dziś Gdańska)
zapełniło się więźniami politycznymi, mia-
sto musiało urządzić kolejne więzienie. Zor-
ganizowano je w 1908 r. po założeniu krat i
wzmocnieniu drzwi w czynszowej kamieni-
cy przy ul. Milsza 37 (Kopernika). Wszystko
to jednak było kroplą w morzu potrzeb, wy-
najęto więc kolejną czynszówkę przy ul. No-
wo-Targowej 14 (dziś Sterlinga). Ta ponura
kamienica miała wąskie korytarze i maleń-
kie izdebki, przeznaczone na tanie mieszka-
nia dla robotników. Przerobione na cele wię-
zienne były ciemne, brudne i zarobaczone.
Więzienie miało zasłużoną opinię najgorsze-
go w mieście. W pierwszym okresie I wojny
światowej więzienie opróżniono, a pobielo-
ne wapnem cele zajęli na kilka miesięcy pen-
sjonariusze zbombardowanego szpitala w
Kochanówce. W latach okupacji hitlerow-
skiej więzienie zostało przeznaczone dla
mężczyzn - więźniów politycznych. Po woj-
nie więziono tu podejrzanych o wrogą dzia-
łalność wymierzoną w socjalistyczne pań-
stwo. Później trafiali do niego zwykli krymi-
naliści. Dzisiaj w przebudowanym gmachu
znajduje się przychodnia lekarska. Na ścia-
nie wiszą dwie tablice przypominające o mar-
tyrologii Polaków.

% Po drugiej stronie ulicy jest szpital noszący
imię Rydygiera.

+ Komitet Dam kierowany przez Matyldę
Bielschowską, żonę fabrykanta, doprowadził
w 1920 r. do otwarcia nowej kliniki położniczo-
-ginekologicznej, przy ul. Nowo-Targowej 13
(dziś Sterlinga). Lecznica zastąpiła przytu-
łek położniczy dla kobiet żydowskich, miesz-
czący się przy ul. Mikołajewskiej 83 (dziś Sien-
kiewicza). Prowadzenie kliniki powierzono
dr Zygmuntowi Aronsonowi. Piętrowy, funk-
cjonalnie zaplanowany budynek miał 75 łó-
żek. Klinika była nowocześnie zorganizowa-
na, a finansowo wspierała ją gmina wyzna-
niowa oraz Łódzkie Żydowskie Towarzystwo
Dobroczynne. Po wkroczeniu do Łodzi hitle-
rowców usunięto z kliniki wszystkie żydow-
skie położnice i do końca okupacji leczono w
niej tylko Niemki. Po wojnie utworzono tu
szpital nr 7 położniczo-ginekologiczny. W la-
tach 1950-1970 szpital pełnił rolę I Kliniki Po-
łożniczej Akademii Medycznej, a od 1975 r.
stał się szpitalem miejskim i nosi imię dr.
Ludwika Rydygiera.

Ludwik Rydygier (1850 - 1920) - prof. Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego,
twórca szkoły chirurgicznej, uznawany za jednego
z najwybitniejszych chirurgów świata, zainicjował
nową metodę chirurgicznego leczenia wrzodów
żołądka i dwunastnicy, opracował metody usuwa-
nia komórek rakowych. W 1889 r. zorganizował
I zjazd chirurgów polskich, był autorem podręcz-
ników i fachowych opracowań medycznych.

32

31

% Skręcamy w lewo w ul. Pomorską. Wcześniej
mijamy sklepik z kwiatami i różnymi ciekawymi
drobiazgami

+ Gmach dawnej szkoły rzemiosł przy ul. Po-
morskiej 46/48, zwanej przed wojną szkołą Ja-
rocińskich, to jeden z ciekawszych budynków
dawnej Łodzi. Już w końcu XIX wieku działa-
ła w tym miejscu żydowska szkoła religijna Tal-
mud Tora. W 1900 roku ruszyła budowa nowe-
go gmachu. Z inicjatywy Żydowskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności powstała szkoła rze-
miosł przeznaczona dla ubogiej młodzieży ży-
dowskiej uczącej się zawodu. Plac przy ulicy
Pomorskiej (wówczas jeszcze ul. Średniej) prze-
kazał na ten cel jeden z bogatszych żydowskich
fabrykantów Zygmunt Jarociński. Gmach za-
projektował Gustaw Landau-Gutenteger, je-
den z łódzkich architektów cieszących się na
przełomie stuleci wielkim uznaniem. Najwięk-
szą ozdobą budynku był dach z dekoracyjny-
mi elementami. Urody dodawały mu także du-
że okna i piękna brama wjazdowa. Po wojnie
dodano czwartą kondygnację i zniszczono pier-
wotny wygląd górnej części gmachu. Zniknął
też ozdobny parkan oraz napis przypomina-
jący, kto był fundatorem gmachu. Zachowała
się natomiast ciekawa elewacja z czerwonej ce-
gły, która wciąż jest ozdobą szkoły.

Od kilku lat przy wejściu wisi tablica z na-
pisem:

Budynek tej szkoły - Talmud Tora - powstał
dzięki Fundacji Berty i Zygmunta Jarociń-
skich w 1901 roku. W latach 1901-1939 młodzież

33

żydowska uczyła się tu tkactwa, mechaniki i
nauk humanistycznych w ramach działalno-
ści Towarzystwa Szerzenia Oświaty i Wiedzy
Technicznej wśród Żydów w Łodzi. 

Słowa te napisano po polsku, hebrajsku i
angielsku  „pamięci nauczycieli, uczniów i ab-
solwentów zamordowanych przez niemiec-
kiego okupanta w latach 1939-1945 oraz w hoł-
dzie absolwentom szkoły, pionierom przemy-
słu włókienniczego w Łodzi i Izraelu”.

Pomysłodawcą  ufundowania tablicy na
szkole był Eliezer Abzac, absolwent szkoły rze-
miosł mieszkający w Izraelu. Podczas uroczy-
stości ze wzruszeniem przypominał nazwiska
swoich nauczycieli i instruktorów: - Wspania-
ły profesor Jan Rozpędzik, Wojciech Ukleja,
poczciwy pan Owczarek, jednoręki profesor
Birn, profesor Kapize, inżynier Abramski i sę-
dziwy profesor Szwajcer. Polacy i Żydzi, a mię-
dzy nimi również porucznik wojska polskiego
Roman Szerauc, łódzki Niemiec, który odmó-
wiwszy podpisania volkslisty zginął rozstrze-
lany w kazamatach gestapo - wyliczał. Obecny
był też Cwi  Bergman, maturzysta z 1939 roku,
obecnie prezes Związku Byłych Mieszkańców
Łodzi w Izraelu. 

Po wojnie do budynku wprowadził się ze-
spół szkół budowlanych. Od niedawna  budy-
nek należy do UŁ. Kształci się tam pedagogów.
Na tyłach jest drugi odnowiony budynek daw-
nych warsztatów.

% Po drugiej stronie ulicy jest wejście na teren
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
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UL. POMORSKA

Dawna szkoła rzemiosł im. Jarocińskich, obecnie gmach Uniwersytetu Łódzkiego
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+ Największa łódzka prywatna uczelnia  funk-
cjonuje w budynkach dawnej fabryki Goldne-
ra między ul. Pomorską i Rewolucji 1905 r. 

W roku 1883 przy ul. Południowej 52 - tak
właśnie nazywała się wówczas ul. Rewolucji
1905 r. - powstała przędzalnia wigoni, czyli
przędzy używanej do produkcji pończoch. Na-
leżała do Ferdynanda Goldnera. Fabryka by-
ła stale unowocześniana. Właściciel urucho-
mił wkrótce w tych budynkach jedną z pierw-
szych w Łodzi tkalni mechanicznych. Na prze-
łomie stuleci jego zakład przekształcono w spół-
kę akcyjną, która dobrze prosperowała.

Nic jednak nie trwa wiecznie. W czasie I woj-
ny światowej zakład zaczął ponosić duże stra-
ty i został zamknięty. Część hal fabrycznych
wydzierżawiono mniejszym firmom, reszta
pomieszczeń ulegała powolnej dewastacji. Po
II wojnie światowej powstały w tym miejscu
Państwowe Zakłady Przemysłowe „Polonit”.
W połowie lat dziewięćdziesiątych zakłady
przeniosły się do nowego budynku, a fabryka
Goldnera powoli zamieniała się w ruinę.  

Kilka lat temu budynek wzięła pod opie-
kę Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-
miczna. Wnętrza hal fabrycznych przystoso-
wano do potrzeb uczelni. Odnowiono elewa-
cję, zachowując jednak pierwotny wygląd,
przede wszystkim ceglane fasady z tynkowa-
nymi fragmentami. Pozostała też wieżyczka
usytuowana symetrycznie w elewacji fronto-
wej.   Udało się również zachować całą kon-
strukcję nośną budynku: dziewiętnastowiecz-
ne drewniane stropy, żeliwne słupy i drew-
niany dach. Najważniejszym elementem no-
wej przestrzeni stało się jednak patio - dzie-
dziniec, który pełni funkcje reprezentacyjne.
Odbywają się tam koncerty, a także wystawy.
To jedna z najciekawszych nowych przestrze-
ni wystawienniczych w Łodzi. W uczelni
funkcjonuje Patio Centrum Sztuki, które or-
ganizuje bardzo interesujące wystawy pla-
styczne.

Od strony ul. Pomorskiej wchodzących wi-
ta współczesne graffiti wykonane przez mło-
dych łódzkich artystów.

% Przy ul. Pomorskiej 45/47 znajduje się re-
stauracja Prestige (właśnie wystawiona na
sprzedaż). Tu mieści się kręgielnia.  Pod nr 34/36
są dawne browary Anstadta.

34 kolejnej przebudowy dokonanej przez Kazi-
mierza Pomian-Sokołowskiego, a ostatecznie
do poszukania nowej siedziby. W 1935 r. bu-
dynkiem zainteresowała się Gmina Żydow-
ska, po jego kupnie przeniosła z pl. Wolności
do dawnych bankowych wnętrz swoje biura
i organizacje. W latach okupacji budynek zo-
stał przejęty przez Niemców, a po wojnie ulo-
kował się w nim Uniwersytet Łódzki. W 1997 r.
posesję i budynki zwrócono Gminie Żydow-
skiej. Najpierw wyremontowano oficynę,
gdzie powstała koszerna stołówka i skromna
synagoga. Potem w pałacyku na parterze ru-
szył dom dziennego pobytu, a od dwóch lat
na piętrze funkcjonuje dom gościnny Linat
orchim (z hebrajskiego „odpoczynek gości”).
Miejsca noclegowe są przede wszystkim dla
osób, które mają określone wymagania ze
względów religijnych, ale z noclegów może
korzystać każdy. W budynku zachowały się
elementy pałacowego wnętrza. Pod siedmio-
ma warstwami farby i tynku odkryta została
piękna rozeta i niezwykłe polichromie z poło-
wy XIX wieku. Na razie czekają na renowację.
Jeśli znajdą się fundusze, zostaną zrekonstru-
owane. W dawnej wieży znaleziono kawałki
pieca z kaflami z 1845 roku, teraz są ekspono-
wane w salonie hotelu. Na tyłach pałacu po-
wstaje rytualna łaźnia, czyli mykwa.

W pałacu działa Fundacja Monumentum Iu-
daicum Lodzense  (www.lodzjews.org) zajmująca
się ratowaniem dziedzictwa Żydów łódzkich,  a
także tworzeniem archiwum dotyczącego spo-
łeczności żydowskiej Łodzi. Jest też łódzki od-
dział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Żydów. Tuż przy wejściu na teren gminy znaj-
duje się kawiarnia Cafe Tuwim, gdzie można
się poczuć jak w starym łódzkim mieszkaniu.
Tu odbywają się koncerty, spotkania i wykła-
dy. Organizuje je Centrum Kultury i Historii
Żydów (www.jewishlodz.org.pl ).

GGmmiinnaa  WWyyzznnaanniioowwaa  ŻŻyyddoowwsskkaa  ww  ŁŁooddzzii  nniiee--
ddaawwnnoo  śśwwiięęttoowwaałłaa  220000  rroocczznniiccęę  iissttnniieenniiaa..  LLii--
cczzyy  ssoobbiiee  oobbeeccnniiee  ookkoołłoo  330000  cczzłłoonnkkóóww..  JJeejj
pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm  jjeesstt  SSyymmcchhaa  KKeelllleerr..  GGmmiinnaa
pprroowwaaddzzii  ddoomm  ddzziieennnneejj  ooppiieekkii,,  kkoosszzeerrnnąą  ssttoo--
łłóówwkkęę,,  ddoomm  ggoośścciinnnnyy..  MMaa  ppoodd  sswwoojjąą  ooppiieekkąą
ooggrroommnnyy  ccmmeennttaarrzz  żżyyddoowwsskkii  nnaa  BBaałłuuttaacchh,,  aa
ttaakkżżee  nneekkrrooppoolliiee  ww  kkiillkkuu  ssąąssiieeddnniicchh  mmiiaassttaacchh
ii mmiiaasstteecczzkkaacchh..

+ Browar Anstadtów zajął teren położony po-
między ul. Średnią (Pomorską) i rzeką Łódką.
Charakterystyczne budynki browaru zapro-
jektował Jan Bojankowski, a na ścianie słodow-
ni została umieszczona data rozpoczęcia pro-
dukcji - 1867 r. Od tego momentu aż do dzisiaj
warzone jest tu piwo.

Karol Gottlob Anstadt  urodził się w Sakso-
nii w 1801 r., zmarł w Łodzi w 1874.  Rozpoczy-
nał karierę w Turku, w 1843 r. założył drukar-
nię tkanin w Łodzi, jednak kryzys bawełniany
spowodował, że założył browar przy ul. Pomor-
skiej. Miał pięciu synów i dwie córki.

Jego syn Ludwik (1841 - 1902) stanął na czele
kierownictwa browaru i w 1888 r. przekształcił
go w Towarzystwo Akcyjne. Posiadał także wła-
sny browar przy ul. Sędziowskiej na Bałutach.
W 1881 r. założył z braćmi park w dolinie rzeki
Łódki, nazwany od imienia żony Helenowem.
Był to najatrakcyjniejszy z parków Łodzi.

% Przekraczamy ul. Kilińskiego, po prawej
stronie mijamy jedną z najkrótszych łódzkich ulic.

+Przy ul. Pomorskiej 18, mieści się siedziba
gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi. 

W połowie XIX w. mieszkał w tym miejscu
Karol Gebhardt, właściciel wytwórni ceraty.
Jego dom miał charakter wygodnej willi oto-
czonej ogrodem. W 1870 r. łódzcy przemy-
słowcy doprowadzili do powstania pierwsze-
go lokalnego Banku Handlowego. Dwa lata
później kupili posesję z zabudowaniami. Wil-
lę przebudowano w stylu neorenesansowym,
tworząc na parterze kantory dla klientów, a
na piętrze biura i salę zarządu. Zwiększenie
ilości operacji bankowych doprowadziło do

36

35

12 | SPACEROWNIK  | ŚRÓDMIEŚCIE - CZĘŚĆ 2

ULICA POMORSKA

To najdłuższa ulica w Łodzi. Ciągnie się od
placu Wolności aż do Nowosolnej. Ma po-
nad 11 kilometrów, posiada ponad 600
numerów i krzyżuje się z 40 ulicami. W
swojej historii kilkakrotnie zmieniała na-
zwę. Była ulicą Średnią i Pomorską (na
pamiątkę zaślubin z morzem), a w czasach
PRL nosiła imię działacza robotniczego
Marcelego Nowotki. Idąc dalej przecinamy
ulicę Kilińskiego (kiedyś Widzewska). 
W kierunku północym znajdowało się nie-
gdyś królestwo Biedermannów, a tuż obok
osiedlił się Anstadt, właściciel browaru.

ULICA SOLNA

To była prywatna ulica. Została wytyczona
przez kupca Salzmana, ale już niewielu ło-
dzian ma tego świadomość. Mieszkańcy my-
ślą, że chodzi raczej o związek z solą. Przy tej
krótkiej uliczce mieściło się kilka chederów,
czyli żydowskich szkół dla małych chłopców.
Salzman należał do najważniejszych
przedsiębiorców dawnej Łodzi. Został pocho-
wany na starym cmentarzu przy ul. Wesołej.

Browar Anstadtów od strony północnej

A
R

C
H

IW
U

M
 C

E
N

TR
U

M
 IN

FO
R

M
AC

JI
 T

U
R

Y
S

TY
C

ZN
E
J 

W
 Ł

O
D

ZI

spacerownik_6.qxd  2007-09-11  12:04  Page 12



1

+Gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskie-
go przy ul. Pomorskiej 21 należał kiedyś do naj-
piękniejszych budynków w mieście. Powstał w
latach 1878-1881, według projektu Hilarego Ma-
jewskiego. Fasada nawiązuje do klasycyzmu.
Na tympanonie zachował się łaciński napis „Vi-
ribus unitis” (połączonymi siłami), który odda-
je przesłanie instytucji, która działała w tym
gmachu. Dzięki kredytom udzielanym przez
towarzystwo, wybudowano w Łodzi szereg fa-
bryk i pięknych pałaców. Było to niezwykle istot-
ne miejsce dla łodzian. Tym bardziej boli, że
budynek od lat niszczeje.

Kiedyś wewnątrz gmachu znajdowały się
reprezentacyjne sale z efektownymi malowidła-
mi, odbywały się spotkania finansistów. W 1945 r.
stacjonował tam sztab Armii Radzieckiej. Od
1949 do 1996 r. mieściły się w nim sale łódzkiej
Akademii Medycznej, głównie Instytut Stoma-
tologii. Kiedy budynek zaczął się rozpadać, a
wojewódzki konserwator zabytków zażądał, by
przeprowadzić remont, uczelnia wyprowadzi-
ła się. Już wtedy budynek był w opłakanym sta-
nie, a od tego czasu sytuacja jeszcze znacznie
się pogorszyła. W 1998 r. kupił go prywatny in-
westor. Po remoncie miał tam wprowadzić się
bank, ale nic z tego nie wyszło. Potem wycofy-
wali się kolejni inwestorzy. 

Zasadniczy problem to brak parkingu, a w
dzisiejszych czasach bez parkingu nie może
funkcjonować żadna instytucja. Kilka firm in-
teresowało się kupieniem gmachu wraz z ofi-
cynami, ale te należą do Sądu Rejonowego
Łódź Bałuty.

Budynek zamknięty jest od wielu lat na
cztery spusty. Na zewnątrz widać odrapane
mury, część ścian jest zniszczona, spod tynku
wyglądają cegły. Podobnie jest w środku. Na-
wet przepiękna bogato dekorowana sala po-
siedzeń jest już bardzo zniszczona. Szkoda,

37 przecież to jeden z najpiękniejszych budyn-
ków w Łodzi. I bardzo ważny.

+ Dawne Gimnazjum Żeńskie, czyli IV LO im.
E. Sczanieckiej stoi przy ul. Pomorskiej 16.

Po utworzeniu w Łodzi państwowego gim-
nazjum dla chłopców i dziewcząt w 1886 r.
umieszczono je w prowizorycznych warun-
kach w budynku późniejszego hotelu przy ul.
Cegielnianej (dziś Jaracza 28). W 1891 r. prze-
niesiono męską szkołę do własnego budynku,
dziewczęta na swój szkolny gmach musiały
czekać do 1903 r. Wreszcie stanął przy ul. Po-
morskiej. Okazały neorenesansowy gmach
zaprojektował łódzki architekt Franciszek
Chełmiński. Większość architektonicznych
dekoracji zawiera szeroki ryzalit zwieńczony
tralkową attyką, przyozdobiono go czterema
jońskimi kolumnami, boniowaniem, podwój-
nymi oknami w najwyższej kondygnacji i trze-
ma dużymi oknami na pierwszym piętrze.
Kryje się za nimi przestronna aula ze sceną.
Wjazd na teren szkoły umieszczono po lewej
stronie, umożliwia on dotarcie do dwu podwó-
rek, na pierwsze wychodzą okna korytarzo-
we, a drugie pełniło funkcje boiska. Wybudo-
wano tu domy dla nauczycieli, w jednym z
nich, po gruntownej przebudowie, ulokowa-
no planetarium.

We wnętrzu szkoły, nad podestem scho-
dów, wita nas jej patronka - Emilia Sczaniec-
ka, działaczka społeczna. Jej odważna patrio-
tyczna postawa podczas powstania listopa-
dowego stała się dla wielu uczennic wzorcem
do naśladowania. Gimnazjum jej imienia po-
wołano do życia po odzyskaniu niepodległo-
ści, dzisiejsze IV LO kontynuuje przedwo-
jenne tradycje. W okresie międzywojennym
w salach szkolnych obradowała Rada Miej-
ska Łodzi.

38

+Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
(ul. Pomorska 16) w Łodzi działa od 1984 r. W 2002
r.  nadano mu imię Arego Sternfelda, który po-
chodził z Łodzi. W latach 30.  XX w. wyliczał tu to-
ry lotu statków kosmicznych.  Ta niezwykła pla-
cówka oświatowa pozwala odbyć wędrówkę w
czasie i przestrzeni, oglądamy pokaz nieba z gwiaz-
dami, słuchamy mądrego komentarza i pięknej
nastrojowej muzyki. Jeżeli zechcemy, to może-
my wziąć udział w zajęciach interaktywnych w sa-
li wyposażonej w komputery i różne przybory, a
wieczorem mamy okazję do oglądania gwiaździ-
stego nieba na żywo, przez teleskop.  
Więcej informacji: www.planetarium.toya.net.pl

% Szkoda, że na narożniku Wschodniej wyburzone
zostały stare budynki. Kiedyś
stał tam zajazd. W sąsiedztwie
było wiele domów, gdzie mieści-
ły się warsztaty krawieckie
i szewskie.

+ Kilka kroków od Pomorskiej
znajduje się dom, w którym
mieszkał Józef Piłsudski. Infor-
muje o tym tablica na budyn-
ku przy ul. Wschodniej 19.

40

39
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TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE

Odegrało ono w historii miasta bardzo istot-
ną rolę. Była to instytucja utworzona z pry-
watnego kapitału łódzkich fabrykantów, któ-
ra udzielała pożyczek na budowę nowych
gmachów i fabryk na lepszych warunkach niż
bank państwowy. Bez jego działania Łódź nie
miałaby szansy na wybudowanie tylu potęż-
nych budynków w tak ekspresowym tempie.
Z pożyczek korzystali mali i wielcy fabrykan-
ci, w zarządzie też zasiadali ważni obywatele.
Przez wiele lat funkcję prezesa pełnił były
prezydent Łodzi Andrzej Rosicki, który ponoć
został zdjęty z urzędu za wsparcie powstania
styczniowego. Wkrótce po dymisji zajął się
organizacją Towarzystwa, którego został
pierwszym dyrektorem, a także kasjerem i
księgowym! Dzięki działalności Towarzystwa
Kredytowego Łódź w szybkim tempie prze-
obraziła się w europejską metropolię. Koniec
XIX stulecia to okres budowania potężnych
łódzkich fabryk, wspaniałych pałaców i ka-
mienic. To wszystko nie byłoby możliwe, gdy-
by nie uruchomione na ten cel fundusze.

Siedziba Towarzystwa Kredytowego w czasach świetności
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Mieczysław Borkowski, wieloletni
dyrektor łódzkiego planetarium
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% Dochodzimy w końcu do placu Wolności,
gdzie na początku lat 20. XIX wieku biło serce
Nowego Miasta.

+Ratusz niemal nie zmienił wyglądu od 1827 r.
Pozostał harmonijną budowlą z czworobocz-
ną wieżyczką. Zamontowano na nim pierw-
szy łódzki zegar - dar ozorkowskiego przemy-
słowca Fryderyka Schloesera. Był połączony
z dzwonami kościoła. W ratuszu mieściła się
kancelaria, sala obrad, gabinet burmistrza i
areszt policyjny. Potem także kasa miejska. Po
I wojnie światowej budynek przejęło Archi-
wum Akt Dawnych Miasta Łodzi. W 1930 ro-
ku pierwsze piętro przeznaczono na wystawę
Muzeum Miejskiego im. Juliana i Kazimierza
Bartoszewiczów. Obecnie jest to siedziba Ar-
chiwum Państwowego w Łodzi. Warto tam zaj-
rzeć, jeśli ktoś chce poznać dzieje Łodzi lub
odnaleźć archiwalne dokumenty.

+Kościół protestancki św. Trójcy został prze-
budowany w latach 1889-1892. Zmieniono go
do tego stopnia, że właściwie trudno dostrzec
jakiekolwiek podobieństwa z pierwotnym gma-
chem. Świątynię zwieńczono ogromną kopu-
łą i dobudowano sześć wieżyczek. Od 1945 r.
jest to rzymskokatolicki kościół garnizonowy
Zesłania Ducha Świętego. Kościół nadal robi
wrażenie, ale w ostatnich latach elewacja by-
ła mocno zaniedbana. Na szczęście teraz nad-
szarpnięta przez czas świątynia jest remonto-
wana.

W połowie XIX stulecia przy Nowym Ryn-
ku był też zajazd, wkrótce tuż obok kościoła
wybudowano szkołę. 

+Gmach dawnego budynku szkoły realnej
został wzniesiony w 1856 roku, a potem był
wielokrotnie przebudowywany. 

Najpierw mieściła się nim Powiatowa Szko-
ła Realna, potem - Łódzka Wyższa Szkoła Rze-
mieślnicza, przekształcona na Szkołę Ręko-
dzielno-Przemysłową. Tuż przed pierwszą
wojną światową wprowadził się tu magistrat.
W latach 20. ubiegłego stulecia obiekt rozbu-
dowano: dostawiono jedną kondygnację i pię-
trowe skrzydła boczne. Teraz mieści się w nim
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, pre-
zentujące m.in. stałą wystawę archeologicz-
nej przeszłości regionu łódzkiego, a także wspa-
niałą ekspozycję sztuki ludowej i wyjątkowej
wartości zbiór numizmatów. 
Muzeum (pl. Wolności 14) jest czynne we wtorki
w godz. 10-17, czwartki - w godz. 11-18, środy,
piątki, soboty i niedziele - w godz.  9-16. 
Wstęp 6 i 4 zł (ulgowy), we wtorki bezpłatny.

+Nowy Rynek służył przez cały XIX wiek ja-
ko miejsce handlu, dwa razy w tygodniu jego
ośmioboczną przestrzeń wypełniały wozy,
którymi z pobliskich wiosek dowożono różne
produkty spożywcze i opał. Uzupełnieniem
tego typowego dla wielu rynków handlowania
było zbudowanie krytych kramów zwanych
jatkami. Władze Łodzi zamówiły w 1837 r. u bu-
downiczego L. Bethiera projekt parterowych
stoisk przykrytych wspólnym dachem i ozdo-
bionych murowanymi arkadami. Budowę zle-

44

43
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+Warto zwrócić uwagę na narożny budynek,
przy wejściu w ulicę Nowomiejską, zwany „do-
mem pod lwem”. Niestety wiele gmachów przy
dawnym Nowym Rynku zostało wyburzonych
w latach 70., a ich miejsce zajęły nowe gmachy
i budynki, gdzie mieszczą się biura i restaura-
cje. Niedawno stanęła szklana bryła banku kon-
trastująca z pozostałymi budynkami, ale obroń-
cy tej budowli twierdzą, że ma się w nim odbi-
jać zabudowa i przeglądać sam Kościuszko…

+Ciekawa jest niewielka studzienka, zwana
studzienką zakochanych. Od jakiegoś czasu to
ulubione miejsce nowożeńców, którzy się przy
niej fotografują. Tuż obok studzienki są dwie
kawiarnie. Jedna to ekskluzywna kawiarnia
Wiedeńska, gdzie można zamówić kawę po
wiedeńsku i wiedeński sernik, a obok Cafe Wol-
ność o ascetycznym wnętrzu.

+Na rogu pl. Wolności i ul. Legionów znaj-
duje się biuro Festiwalu Dialogu Czterech Kul-
tur. To od kilku lat jedna z najważniejszych
imprez kulturalnych w mieście. Prezentuje
dorobek czterech narodów, które kiedyś
współtworzyły Łódź: Polaków, Żydów, Niem-
ców i Rosjan. 
strona festiwalu: www.4kultury.pl

47

46

45cono zgierskiemu wykonawcy Józefowi Wey-
landowi. W sierpniu 1839 r. łodzianie mogli
stanąć przed jedną z 30 lad sklepowych. Po
stronie południowej wylotu ul. Średniej (dziś
Pomorska) było 15 kramów piekarniczych, a
po stronie północnej 15 kramów rzeźniczych.
Jatki zostały wyburzone w latach 70. XX w.
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PLAC WOLNOŚCI

W 1821 roku wytyczono w Łodzi Nowe Mia-
sto, jego centralnym punktem był Nowy Ry-
nek, czyli dzisiejszy plac Wolności. Rynek No-
wego Miasta był położony na niewielkim
wzniesieniu. Miał kształt regularnego ośmio-
boku. Cztery wychodzące z rynku ulice wy-
znaczały cztery strony świata. Główna ulica
od 1823 roku  nazywała się ulicą Piotrkow-
ską, a jej przedłużenie w kierunku północ-
nym - ulicą Nowomiejską. Na południe od
rynku była osada tkaczy bawełny, na północ
- Stare Miasto. Na osi wschód - zachód ulica
Średnia (obecna Pomorska). Rynek otaczały
ulice tworzące regularny kwadrat: Północna,

Zachodnia, Południowa (dziś Rewolucji 1905
r.) i Wschodnia. 
Kiedyś rynek Nowego Miasta był miejscem
ożywionego handlu. Na środku stały stragany
i kramy kupców. Handlowano tutaj do końca
XIX wieku. Gdy pojawiły się tramwaje, kra-
my przeniesiono na Bałuty. 
Już w latach 1827-1828 wybudowano przy
Nowym Rynku ratusz oraz kościół ewange-
licki Św. Trójcy. Były to pierwsze reprezenta-
cyjne budynki Łodzi. Stanowiły bramę
otwierającą się na Piotrkowską. 
Oba budynki zaprojektował w podobnym
stylu Bonifacy Witkowski, budowniczy woje-
wódzki. Były nieduże, proporcjonalne, syme-
tryczne, formą nawiązywały do klasycyzmu. 

Widok rynku Nowego Miasta ok. 1860 r.

„Dom pod lwem” przy pl. Wolności
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+ Trudno w to uwierzyć, ale aż do 1828 r. miesz-
kańcy Łodzi musieli odbywać daleką drogę po
lekarstwa - najbliższa apteka mieściła się w
Zgierzu. Dopiero po uzyskaniu zgody władz
powstała pierwsza apteka w mieście założona
przez Karola Ketschona przy Nowym Rynku
nr 2 (dziś pl. Wolności 7). Właściciel zmarł w
1830 r. i apteka była dzierżawiona przez kolej-
nych aptekarzy. W 1840 r. właścicielem został
Bogumił Zimmermann, który w tym samym
roku wzniósł obok ratusza jednopiętrowy dom
przy pl. Wolności 2 i przeniósł do niego apte-
kę. Ten budynek stoi do dziś.

Po 1945 r. apteka została upaństwowiona,
a po latach na zewnętrznej ścianie wmuro-
wano pamiątkową tablicę przypominającą
datę utworzenia pierwszej łódzkiej apteki.
Jej dzisiejsze wnętrze wyposażone jest w sta-
re, oryginalne meble apteczne wpisane do
rejestru zabytków.

W tym samym budynku mieści się filia Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi z wystawą „Łódź
katolicka ”. To stała ekspozycja prezentująca
dzieje Kościoła katolickiego w Łodzi. Pisaliśmy
o niej w trzecim Spacerowniku. Ale przypomi-
namy, że jest to miejsce, które warto odwiedzić. 
„Łódź katolicką” można oglądać od wtorku do
piątku w godz. 10-16, w niedziele w godz. 10-14.
Bilety 4 zł i 2 zł (ulgowy). W niedziele wstęp
bezpłatny. 

+Pomnik Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Sił
Zbrojnych w powstaniu 1794 roku i uczestni-
ka wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych, został odsłonięty w grudniu 1930 r. Je-
go twórcą był Mieczysław Lubelski. Dziewięć
lat później naziści uznali, że należy zniszczyć
symbol polskiego patriotyzmu i 11 listopada 1939 r.,
w Święto Niepodległości Polski, pomnik został
zburzony. Wrócił na swoje miejsce dopiero w
1960 roku. W przedwojennym kształcie odtwo-

49

48

rzył go ten sam twórca. Pomagali mu Elwira i Je-
rzy Mazurczykowie oraz Antoni Biłas.

Kościuszko stoi dumnie na szczycie po-
nad ośmiometrowego cokołu. Ma u boku sza-
blę, obok niego leży zbroja. W jednej ręce
trzyma rulon „Uniwersału Połanieckiego”,
drugą dotyka małe drzewko dębu - symbol
wolności. W dolnej części pomnika są przy-
mocowane cztery płaskorzeźby przedstawia-
jące sceny z życia Kościuszki: przysięgę Na-
czelnika, Uniwersał Połaniecki, Kościuszkę i
Washingtona oraz Kościuszkę i Bartosza Gło-
wackiego. 

Górujący nad placem Wolności pomnik tak
zrósł się z łódzkim krajobrazem, że dziś trud-
no wyobrazić sobie to miejsce bez monumen-
tu. Być może właśnie Kościuszko na wysokim

cokole, który góruje nad placem, sprawia, że
plac Wolności to dziś jedna z  ikon Łodzi, a tak-
że doskonały punkt orientacyjny dla turystów.

+Jest takie miejsce na pl. Wolności, którego
nie widać, ale ma się stać wkrótce atrakcją tu-
rystyczną Łodzi. To tzw. „dętka", czyli jeden z naj-
starszych łódzkich kanałów. Ceglany korytarz,
który oplata pomnik Kościuszki, ma 142 metry.
Jest w doskonałym stanie. Choć cegły i fugi ma-
ją już ponad 80 lat, zupełnie nie widać na nich
zniszczenia. Korytarz ma 187 cm i półtora me-
tra szerokości. Kiedyś był wykorzystywany ja-
ko zbiornik wodny do spłukiwania kanałów w
centrum Łodzi, mieścił 300 metrów sześc. wo-
dy. Ostatni raz zbiornik był używany do spłu-
kiwania na początku lat 70. Teraz łódzkie kana-
ły czyści specjalnie wyposażony samochód.
Niedawno zrodził się pomysł, by na podziem-
ne spacery dookoła pl. Wolności zapraszać ło-
dzian i turystów. W ubiegłym roku artysta Ro-
bert Kuśmirowski zaprezentował w „dętce”
swój performance. Stała ekspozycja sztuki w
podziemnym kanale miała już być dostępna w
te wakacje, na razie się nie udało, ale plac Wol-
ności powoli odzyskuje swoje miejsce w topo-
grafii miasta. Z czasem ma stać się naturalnym
łącznikiem między Manufakturą i ulicą Piotr-
kowską. Na razie trwa konkurs na jego prze-
budowę. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak
plac się  zmieni, ale są plany, by usunąć stam-
tąd autobusy i tramwaje, przebudować na-
wierzchnię i ustawić nowe „miejskie meble”.
Plac Wolności ma zmienić swój wygląd już w
przyszłym roku. Jaki będzie - zobaczymy.
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Studzienka zakochanych, pomnik Kościuszki i kościół Zesłania Ducha Świętego 

We wnętrzu łódzkiej „dętki” pod pl. Wolności

WW  ttyymm  mmiieejjssccuu  kkoońńcczzyymmyy  nnaasszz    ppiieerrwwsszzyy
ppoowwaakkaaccyyjjnnyy  ssppaacceerr  ppoo  ŁŁooddzzii..
NNaa  kkoolleejjnnyy  zzaapprraasszzaammyy  zzaa  ttyyddzziieeńń..
WWyyrruusszzyymmyy  ssppoodd  MMaannuuffaakkttuurryy  ii  cczzeekkaa
nnaass  ssppoorraa  wwęęddrróówwkkaa  pprrzzeezz  BBaałłuuttyy..
ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  ppoozznnaawwaanniiaa  ŁŁooddzzii
rraazzeemm  zz  nnaammii!!  
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+Dawna elektrociepłownia EC-1
– Kilińskiego 74
+Dworzec Fabryczny
+Łódzki Dom Kultury – Traugutta 18
+Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 
+Hotel Centrum – Kilińskiego 59/63
+Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego
– Kilińskiego 46
+Hotel Polonia – Narutowicza 38
+Odnowiona kamienica – Narutowicza 40
+Kamienica Lipszyca – Narutowicza 44
+Cerkiew pw. św. Olgi – Piramowicza 12
+Willa Gustawa Schreera – Narutowicza 48
+Park im. Stanisława Moniuszki
+Dom Tuwima – Narutowicza 56
+Gimnazjum Żeńskie Janiny
Czapczyńskiej – Narutowicza 58
+Collegium Anatomicum – Narutowicza 58
+ Ciąg ciekawych kamienic
– Narutowicza 41-59
+ Ulica Witolda Knychalskiego
+ Plac Jana Henryka Dąbrowskiego
+ Gmach Sądu Okręgowego
– pl. Dąbrowskiego 5
+ Teatr Wielki – pl. Dąbrowskiego 1

+Dawna fabryka i dom Szmulowicza
– Narutowicza 57
+Pałac Jezajasza Kestenberga
– Narutowicza 59
+Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie
Heleny Miklaszewskiej, 
dziś Wydział Prawa UŁ – Składowa 43
+Rektorat UŁ – Narutowicza 65
+Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców
– Narutowicza 68
+Wieżowiec Gazowni Łódzkiej 
– Uniwersytecka 2/4
+Instytut Archeologii 
i Katedra Etnologii UŁ– Jaracza 78
+Willa Jakuba Kestenberga – Sterlinga 26
+Fabryka Kestenberga – Sterlinga 26
+Szkoła nr 1 – Sterlinga 24
+Dawne więzienie carskie i UB – Sterlinga 14
+Klinika położniczo-ginekologiczna, dziś
szpital im. Rydygiera – Sterlinga 13
+ Gmach dawnej szkoły rzemiosł, dziś UŁ
– Pomorska 46/48
+Dawna fabryka Goldnera, dziś WSHE
– Rewolucji 1905 r. 52
+Browar Anstadtów – ul. Pomorska 34/36

+Siedziba gminy wyznaniowej 
żydowskiej w Łodzi – ul. Pomorska 18
+Gmach Towarzystwa Kredytowego
Miejskiego – ul. Pomorska 21
+Dawne Gimnazjum Żeńskie, dziś IV LO 
– ul. Pomorska 16
+Planetarium i Obserwatorium Astrono-
miczne – ul. Pomorska 16
+Dom, w którym mieszkał Józef Piłsudski
– Wschodnia 19 
+Ratusz, obecnie Archiwum Panstwowe
– pl. Wolności 1
+Dawny ewangelicki kościół pw. Świętej
Trójcy, ob. katolicki kościół Zesłania Ducha
Świętego – Piotrkowska 2
+Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
– pl. Wolności 14
+Miejsce dawnych jatek
+„Dom pod lwem” – pl. Wolności 9
+Studzienka zakochanych
+Biuro Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
– pl. Wolności 5
+Pierwsza apteka w Łodzi – pl. Wolności 2
+Pomnik Tadeusza Kościuszki
+„Dętka”, kanał pod pl. Wolności50
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Już 27 września Bałuty - część druga

Spacerownik
Subiektywny przewodnik po Łodzi
co czwartek z „Gazetą Wyborczą”
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NASZEJ TRASY

Nasz dzisiejszy spacer kończymy 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
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