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w której arcybiskup gnieźnieński, Jarosław
Bogoria Skotnicki, erygował parafię pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela. Pierwsza świą-
tynia stała prawdopodobnie na niewielkim
wzniesieniu, po lewej stronie drogi do Wią-
czynia. Rozebrano ją w XV w. i zastąpiono
drewnianym kościołem, który wystawił w
1483 r. właściciel Stoków, łowczy łęczycki Sie-
ciech. W Mileszkach znaleziono dla świąty-
ni nowe miejsce na wzniesieniu w centrum
wsi, w pobliżu stawu. Warto zauważyć, że do
dzisiaj kształt wsi nie zmienił się i jest najlep-
szym dowodem na jej średniowieczne po-
chodzenie. Staw i otaczające go drogi mają
wrzecionowaty, owalny układ, charaktery-
styczny dla typowo polskiego założenia zwa-
nego owalnicą.
W 1766 r. wydarzyła się w dziejach świątyni
tragedia, zaprószony w jej wnętrzu ogień stra-
wił dach i część wyposażenia. Wysiłkiem wła-
ścicieli wsi i parafian kościół odbudowano i
nieco powiększono, nadając mu dzisiejszy
kształt. Później - w XIX w. - dobudowano
kruchtę i nieznacznie powiększono go od stro-
ny wieży.

miejskiego awansu, ta część Łodzi zachowała
swój sielski urok i typowy wygląd. Tradycja
odnosi założenie Mileszek do XI wieku, a źród-
ła kościelne datują powstanie pierwszego mi-
leszkowskiego kościoła na 1048 r.! Miał stanąć
w miejscu pogańskiego chramu, gdzie Słowia-
nie odprawiali modły do swoich bóstw.
Zachowane ze średniowiecza dokumenty
wymieniają wieś jako własność szlachecką,
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% Zaczynamy nasz spacer w Mileszkach przed
kościołem pw. św. Doroty przy ul. Pomorskiej 445.
Dojazd autobusem 54 i 54a.

Do dawnej wsi prowadzi najdłuższa łódzka uli-
ca - Pomorska.  Wspina się ona stopniowo na
pagórki stokowskie, z których po osiągnięciu
kulminacji opada łagodnie do centrum osady.
Od 1990 r. Mileszki są częścią Łodzi. Mimo

| SPACEROWNIK  | OD MILESZEK NA SIKAWĘ

Dzisiejszy spacer zaczynamy przed najstarszym łódzkim zabytkiem, kościołem pw. św. Doroty 
w Mileszkach. Gdy powstawał, Łódź jeszcze nie istniała. Ponoć świątynia stanęła w miejscu
pogańskiego chramu - miejsca modlitw i spotkań dawnych Słowian. Z kolei gdy budowany był
modrzewiowy budynek stojący do dziś, Łódź była dopiero niewielkim miasteczkiem, odległym od
Mileszek. Trzeba było do niej iść pieszo parę godzin. Dopiero w 1990 r. wieś Mileszki, a wraz z nimi
kościół św. Doroty, znalazły się w obrębie granic gigantycznego sąsiada, który błyskawicznie rozwinął
się na przełomie XIX i XX wieku w przemysłowe miasto. Od tego czasu Łódź ma wielowiekowy zabytek.
Spotykamy się w niedzielę 12 października o godz. 12 przed uroczym kościółkiem 
przy ul. Pomorskiej 445, by pospacerować po Łodzi. Przed nami do pokonania długa trasa. Zajrzymy 
do Nowosolnej, na cmentarz w Wiączyniu, obejrzymy żwirownię na Stokach i najwyżej położoną pętlę
tramwajową. Wędrówkę zakończymy na Sikawie, gdzie urzędowała… wszeteczna Jadwiga i jej córki, 
a do dziś są źródła rzeki Łódki.  Zapraszamy do zwiedzania Łodzi razem z nami.

RYSZARD BONISŁAWSKI, JOANNA PODOLSKA

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

Kościół pw. św. Doroty, najstarszy łódzki zabytek
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ULICA POMORSKA
Najdłuższa ulica w Łodzi. Ma ponad 11
kilometrów, posiada ponad 600 numerów i
krzyżuje się z 40 ulicami. W swojej historii
kilkakrotnie zmieniała nazwę. Była ulicą
Średnią i Pomorską (na pamiątkę zaślubin z
morzem), a w czasach PRL nosiła imię
działacza robotniczego Marcelego Nowotki. 

NA POCZĄTEKMILESZKI
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Pamiątką po odbudowie jest kamień umiesz-
czony w podmurówce prezbiterium z nanie-
sioną datą i znakami krzyża. W tym samym
czasie obok kościoła powstała drewniana czwo-
roboczna dzwonnica o konstrukcji słupowej. Za-
wieszone w niej dzwony dotrwały do I wojny
światowej, w miejsce zrabowanych powieszo-
no następne, nazwane „Paweł” i „Piotr”, ale i
one nie miały szczęścia, zabrali je hitlerowcy.

+ Modrzewiowy kościół pw. św. Doroty, ma-
lowniczo otulony zielenią starych drzew, zwró-
cony jest wejściem do ulicy Pomorskiej. Przy-
kryty jest gontowym dachem i oszalowany
(obity deskami). Zdobią go lekkie cebulaste
hełmy wieży i sygnaturki, a otacza mały cmen-
tarz. Wnętrze świątyni jest proste i typowe dla
wiejskich kościołów. W prostokątnej kruch-
cie pod wieżą odnajdziemy tablicę z opisem
dziejów parafii, a na dowód jej średniowiecz-
nego istnienia - kamienną chrzcielnicę. Tu tak-
że interesujący krucyfiks z początku XVI w.,
na którym przepaska okrywająca biodra Chry-
stusa (perizonium) ma charakterystyczną, nie-
spokojnie rozwichrzoną gotycką linię.
Ponad wejściem do nawy zawieszono chór
wsparty na słupkach. Był on ufundowany - po-
dobnie jak ambona i drewniana chrzcielnica
- w XVIII w. Znacznie starszymi zabytkami -
pochodzącymi z pierwotnego kościoła - są trzy
manierystyczne ołtarze. 
MMaanniieerryyzzmmeemm  nnaazzyywwaammyy  ookkrreess  ww  sszzttuuccee
pprrzzeełłoommuu  XXVVII  ii  XXVVIIII  wwiieekkuu,,  kkttóórryy  ssttaannoowwii
iinntteerreessuujjąąccee  pprrzzeejjśścciiee  oodd  cchhłłooddnneejj  eelleeggaannccjjii
rreenneessaannssuu,,  ddoo  wwyybbuujjaałłeejj  tteeaattrraallnnoośśccii  bbaarrookkuu..
Po lewej stronie przed prezbiterium ołtarz św.
Anny, a po prawej św. Walentego, oba powsta-
ły w XVII w. i są do siebie podobne. Łączy je
bogata dekoracja złożona z ornamentów mał-
żowinowych, aniołków i kolumn oplecionych
winoroślą. Obrazy przedstawiające św. Annę
nauczającą Marię i św. Walentego pokryte są
drewnianymi sukienkami. 

1

ŚŚww..  WWaalleennttyy  ww  AAnngglliiii  ii  ww  AAmmeerryyccee  jjeesstt  ppaattrroo--
nneemm  zzaakkoocchhaannyycchh  ((uu  nnaass  wwaalleennttyynnkkoowwee  śśwwiięę--
ttoo  oodd  kkiillkkuu  llaatt  ttaakkżżee  jjeesstt  oobbcchhooddzzoonnee  1144  lluuttee--
ggoo)),,  wwiieerrzzoonnoo  rróówwnniieeżż,,  żżee  tteenn  ppaattrroonn  cchhrroonnii  lluu--
ddzzii  pprrzzeedd  ppaaddaacczzkkąą  ii  cchhoorroobbaammii  nneerrwwoowwyymmii..  
Ołtarz główny, w którym dostrzec można rów-
nież manierystyczne motywy, zajmuje całą
szerokość prezbiterium, jest symetryczny i
bogato dekorowany. Całość ożywiają rzeźbio-
ne detale, nisze z figurami świętych i gzyms o
niespokojnej linii. Centralne miejsce w ołta-
rzu zajmuje płaskorzeźba przedstawiająca ko-
ronację Matki Boskiej (trzyma na kolanach
kulę ziemską) i Chrystusa. W bocznych ni-
szach, na wypukłych konsolach stoją dwaj
święci, uznani za patronów Polski: św. Woj-
ciech i św. Stanisław ze Szczepanowa. Atry-
butem św. Wojciecha jest wiosło. Rzeźby w tej
części ołtarza są wykonane naiwnie, bez wła-
ściwych proporcji i mistrzostwa.
Ciekawie prezentują się dwie rzeźby ustawio-
ne na bocznych bramkach prowadzących za
ołtarz. Pochodzą one z połowy XVI wieku i być
może należały do grupy Ukrzyżowania. Wy-
sokie, pełnoplastyczne figury, przedstawiają
Matkę Boską i św. Jana Ewangelistę. Ich pro-
porcje nie są dostosowane do wielkości ołta-
rza sugerują pochodzenie z innego, większe-
go i wcześniejszego kościoła.
W nadstawie głównego ołtarza, ponad szero-
kim gzymsem, odnajdziemy kolejne rzeźby.
Wypełniają one płytkie wnęki otoczone bo-
gactwem ornamentów. Te trzy postacie to Mat-
ka Boska, św. Barbara i św. Dorota - patronka
parafii. Rzeźby wymodelowano w sposób cha-
rakterystyczny dla gotyku, zbliżając wygięcie
ciała do kształtu litery S. Są one niewątpliwie
najstarszymi zabytkami Łodzi, pochodzą z XV
wieku!
Po obejrzeniu tych wszystkich wspaniałości
można jeszcze zwrócić uwagę na barokowe
konfesjonały i ławki, stojące w środkowej czę-
ści kościoła.
Kościół św. Doroty został w ostatnich latach
starannie odrestaurowany, a w nocy można
go obejrzeć dzięki iluminacji.
Przykościelny maleńki cmentarz jest już tyl-
ko reliktem po dawnym, typowym założeniu.
+Kolejny, nowy cmentarz, zlokalizowano po-
za wsią, na południe od jej centrum, przy ul.
Frezjowej. Czasem docierają tu najstarsi łódz-
cy turyści, bo wśród wielu parafian spoczywa
tu także znany przewodnik i niestrudzony wę-
drowiec - Jan Gieryng. 

2
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Wnętrze świątyni z pięknie odnowionymi ołtarzami

Rok odbudowy świątyni na podmurówce

Zabytkowy nagrobek
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Wokół kościoła był cmentarz parafialny
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% Wychodząc z kościoła warto zwrócić uwagę
na stare domy zachowane przy ul. Pomorskiej. Skrę-
camy w ul. Mileszki i idziemy w kierunku Wiączy-
nia, gdzie rozegrały się wydarzenia I i II wojny
światowej. 

+ Przy leśniczówce na południowym skraju
lasu wiączyńskiego jest cmentarz wojenny. 
Powstał po uprzątnięciu pobojowisk i likwi-
dacji porozrzucanych w terenie mogił żołnier-
skich. Podzielony jest na dwie czytelne części,
ogrodzony drewnianymi żerdziami. Zawiera
kilka zbiorowych mogił i kilkadziesiąt poje-
dynczych. 
Na wielu ocalałych nagrobkach znajdują się
inskrypcje z nazwiskami poległych żołnierzy
i nazwami ich macierzystych jednostek. Są
tam groby 1269 żołnierzy armii niemieckiej i
678 żołnierzy rosyjskich. W głębi każdej czę-

3

+W głębi wiączyńskiego lasu znajduje się waż-
ne miejsce pamięci narodowej - zbiorowe mo-
giły kilkunastu tysięcy mieszkańców Łodzi roz-
strzelanych w okresie II wojny światowej. Do
pomnika na miejscu zbrodni prowadzi czar-
ny szlak turystyczny. Najłatwiej dojść do nie-
go od strony północnej z Natolina.

+Rezerwat Wiączyń. W północno-wschodniej
części lasu, po prawej stronie drogi biegnącej
od gajówki w Wiączyniu do Lipin, utworzono
rezerwat przyrodniczy „Wiączyń”. Jest tam
chroniony drzewostan bukowy z jodłami i ja-
worami. Wszystkie te drzewa występują w wią-
czyńskim lesie na północnej granicy swojego
zasięgu. Największe drzewa mają ponad 150
lat i osiągnęły imponującą wysokość i obwód. 
Warto przypomnieć, że w latach 20. XX wie-
ku powstał projekt utworzenia na terenie la-
su wiączyńskiego dużego willowego osiedla
mieszkaniowego. Miało być ono połączone z
Łodzią linią tramwajową biegnącą dalej do
Brzezin i Koluszek. Na szczęście zamierzenia
nie wyszły poza sferę projektów.
% Na trasie kilkakrotnie spotykamy niewielką
rzeczkę - to Miazga.

% Ulicą Wiączyńską idziemy w kierunku Nowo-
solnej.

+ Nowosolna jest dzisiaj częścią Łodzi. Włą-
czona w 1988 r. w granice miasta nie utraciła
pierwotnego charakteru. Jej powstanie owia-
ne jest mgiełką tajemniczości, a w wielu opra-
cowaniach krajoznawczych powtarza się in-
formacja o założeniu wsi przez mennonitów.
Należeli oni do odłamu anabaptystów, powsta-
łego we Fryzji (Niderlandy), w wyniku działal-
ności pastora Mennona, który nawoływał do
wielkiego rygoryzmu moralnego.
Wierni wzbraniali się przed zajmowaniem
urzędów, przed służbą wojskową i przysięgą.
Przekonania takie nie ułatwiały im życia i nie
znajdowały zrozumienia u władców zachod-
niej Europy. W XVII wieku duże grupy imi-

6
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4ści, na niewysokich kopcach, stoją dwa solid-
ne krzyże wykute z czerwonego granitu. Ufun-
dowała je rodzina łódzkich przemysłowców
Scheiblerów, byli oni właścicielami majątku
Wiączyń. Na krzyżach wyryto inskrypcje, na
krzyżu prawosławnym po rosyjsku, na krzy-
żu łacińskim po niemiecku. W ostatnich la-
tach staraniem władz wojewódzkich i działa-
czy społecznych cmentarz został uporządko-
wany i otrzymał nowe ogrodzenie. 

4 | SPACEROWNIK  | OD MILESZEK NA SIKAWĘ

RZEKA MIAZGA
Wypływa w rejonie Nowosolnej, w pobliżu
drogi do Wiączynia, miejscami koryto rzeki
ujęte jest w kryty kanał. Rzeczka płynąca
przy wschodniej granicy Łodzi liczy 29 km, 
w tym na terenie miasta około 5,3 km, jako
jedyna stanowi dopływ rzeki Wolbórki.

Stare domy w Mileszkach
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CCMMEENNTTAARRZZ  WWOOJJEENNNNYY  WW  WWIIĄĄCCZZYYNNIIUU  ppoowwssttaałł  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  wwaallkk  ppoodd  ŁŁooddzziiąą  ((lliissttooppaadd--
--ggrruuddzziieeńń  11991144))..  CChhoowwaannoo  nnaa  nniimm  żżoołłnniieerrzzyy  rroossyyjjsskkiicchh  ii  nniieemmiieecckkiicchh,,  ppoolleeggłłyycchh  ww  wwaallkkaacchh  
ww  rreejjoonniiee  GGaałłkkoowwaa,,  NNoowwoossoollnneejj,,  BBrrzzeezziinn,,  OOlleecchhoowwaa,,  BBeeddoonniiaa,,  FFeelliikkssiinnaa  ii  ssaammeeggoo  WWiiąącczzyynniiaa..    
PPoo  IIII  wwoojjnniiee  śśwwiiaattoowweejj  nneekkrrooppoolliiaa  zzoossttaałłaa  ccaałłkkoowwiicciiee  zzaappoommnniiaannaa..  DDoo  tteeggoo  ssttooppnniiaa,,  żżee  
ww  llaattaacchh  9900..  ddyyrreekkccjjaa  llaassóóww  pprrzzeezznnaacczzyyłłaa  tteerreenn  ppoodd  wwyyrrąąbb  --  nnaa  mmaappaacchh  ccmmeennttaarrzzaa  ww  ooggóóllee
nniiee  bbyyłłoo..  WW  11999944  rr..  zzaaiinntteerreessoowwaałł  ssiięę  nniimm  PPaawweełł  GGrraabbcczzyykk,,  lleeśśnniicczzyy  zz  WWiiąącczzyynniiaa..  
OOnn  ppiieerrwwsszzyy  ddoossłłoowwnniiee  wwyyrrąąbbaałł  śścciieeżżkkęę  ww  kkrrzzaakkaacchh  nnaa  tteerreenn  nneekkrrooppoolliiii  ii  pprrzzyyppoommnniiaałł  sswwoojjeejj
ddyyrreekkccjjii,,  żżee  ssąą  ttaamm  ppoocchhoowwaannii  lluuddzziiee..
WWee  wwrrzzeeśśnniiuu  22000066  rr..  ccmmeennttaarrzzeemm  zzaaooppiieekkoowwaallii  ssiięę  ppoosszzuukkiiwwaacczzee  mmiilliittaarriióóww  zzee
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  EEkksspplloorraaccyyjjnnoo--HHiissttoorryycczznneeggoo  „„GGrruuppaa  ŁŁóóddźź””..  WWyycciięęllii  kkrrzzaakkii,,  sskkoossiillii  ttrraawwęę,,
oocczzyyśścciillii  wwiiddoocczznnee  nnaaggrroobbkkii..  WW  lliissttooppaaddzziiee  22000066  rr..  nnaa  ccmmeennttaarrzzuu  ppoocchhoowwaannoo  sszzcczząąttkkii  
1100  żżoołłnniieerrzzyy  rroossyyjjsskkiicchh,,  zznnaalleezziioonnee  ww  lleessiiee  ppoodd  DDąąbbrroowwąą..  WW  uurroocczzyyssttoośśccii  wwzziięęllii  uuddzziiaałł
dduucchhoowwnnii  pprraawwoossłłaawwnnii  ii  kkaattoolliiccccyy,,  wwłłaaddzzee  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  ii  ssaammoorrzząąddoowwee,,  aa  ttaakkżżee  ddyypplloommaaccii
rroossyyjjssccyy..  CCmmeennttaarrzz  zzoossttaałł  ooggrrooddzzoonnyy  ddeesskkaammii..
CCzzłłoonnkkoowwiiee  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  eewwiiddeennccjjoonnoowwaallii  mmooggiiłłyy  ii  ssppoorrzząąddzziillii  ppllaann  ssyyttuuaaccyyjjnnyy..  66  ssiieerrppnniiaa
22000088  rr..  ccmmeennttaarrzz  ooddwwiieeddzziiłł  kkoonnssuull  rroossyyjjsskkii,,  ZZaappoowwiieeddzziiaałł,,  żżee  wwłłaaddzzee  rroossyyjjsskkiiee  bbęęddąą  uuddzziieellaaćć
ppoommooccyy  ww  ppoorrzząąddkkoowwaanniiuu  mmiieejjsscc  ppoocchhóówwkkuu  żżoołłnniieerrzzyy  zz  II  wwoojjnnyy  ppoozzaa  ggrraanniiccaammii  RRoossjjii
((ddoottyycchhcczzaass  RRoossjjaanniiee  kkoonncceennttrroowwaallii  ssiięę  nnaa  ggrroobbaacchh  zz  IIII  wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj))..
1133  wwrrzzeeśśnniiaa  22000088  rr..  ppoossttaawwiioonnoo  nnaa  ccmmeennttaarrzzuu  wwiiąącczzyyńńsskkiimm  ggłłaazz  zz  ttaabblliiccąą  iinnffoorrmmaaccyyjjnnąą..  
WW  ppllaannaacchh  mmaajjąą  oobbssaaddzzeenniiee  ccmmeennttaarrzzaa  żżyywwooppłłootteemm,,  aa  ddoocceelloowwoo  --  ooggrrooddzzeenniiee  ggoo  mmuurreemm..      

MMIICCHHAAŁŁ JJAAGGIIEEŁŁŁŁOO

Krzyż ufundowany przez rodzinę Scheiblerów

NOWOSOLNA 
Widok Nowosolnej z lotu ptaka jest niezwy-
kły. Wieś przypomina dużą, symetryczną,
ośmioramienną gwiazdę. Wystarczy popa-
trzeć na plan Łodzi lub mapę, by dostrzec ów
interesująco rozwiązany układ ośmiu dróg
wychodzących ze wspólnego punktu. Punk-
tem tym jest obszerny rynek, o nieregular-
nym kształcie. Zabudowano go współcześnie,
bez planu i jednolitej koncepcji. Szkoda...
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grantów zamieszkały na Pomorzu, tworząc
zręby osadnictwa zwanego Holendrami, a póź-
niej Olendrami.
Po kilkudziesięciu latach wszystkich cudzo-
ziemskich kolonistów, niezależnie od pocho-
dzenia, określano mianem Olendrów. Zasie-
dlano nimi wszelkie nieużytki i pustkowia, w
ten sposób pojawiły się w sąsiedztwie Łodzi
kolonie niemieckie Andrespol, Augustów, Ja-
nów, Olechów itp.
PPiieerrwwoottnnaa  nnaazzwwaa  NNoowwoossoollnneejj  ttoo  NNeeuu--SSuullzz--
ffeelldd,,  bboo  wwiięękksszzoośśćć  oossaaddnniikkóóww  ppoocchhooddzziiłłaa  zz
ookkoolliicc  wwiirrtteemmbbeerrsskkiieeggoo  mmiiaassttaa  SSuullzzffeelldd..
JJeesszzcczzee  ww  11992211  rr..  ppoonnaadd  9955  pprroocc..  mmiieesszzkkaańń--
ccóóww  bbyyłłoo  nnaarrooddoowwoośśccii  nniieemmiieecckkiieejj..
Trudno dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć
na pytanie, czy mennonici rzeczywiście do-
tarli do cichej śródleśnej doliny w sąsiedztwie
Wiączynia, Mileszek i Skoszew. Stara mapa
Gillego z 1800 r. ukazuje w tym miejscu Kolo-
nię Sulzfeld. Być może powstała ona dzięki
pracowitości fryzyjskich osadników, ale póź-
niejszy kształt przestrzenny i nową nazwę
otrzymała w 1802 r. Wiązało się to z akcją pod-
jętą przez pruskich zaborców, nazwaną od
imienia władcy kolonizacją fryderycjańską.
Zmierzała ona do stopniowego germanizowa-
nia ziem polskich zajętych w wyniku zaborów.
Nowe osiedla były planowane przez niemiec-
kich geometrów z wielkim rozmachem i od-
znaczały się niejednokrotnie oryginalnym
kształtem (Ksawerów w układzie prostokąta,
Nowosolna w układzie gwiazdy). Gospodar-
stwa niemieckich osadników różniły się znacz-
nie od gospodarstw miejscowych chłopów
pańszczyźnianych. Liczyły po 10-17 ha ziemi
ornej, domy mieszkalne i zabudowania gospo-
darcze były w większości murowane i solid-
nie wyposażone, a ich właściciele nie musieli
odrabiać pańszczyzny, płacili tylko niewyso-
ki czynsz.
Nowosolna miała stać się wzorowym miastecz-
kiem - ośrodkiem administracyjnym, mają-
cym przejąć agendy powiatowe ze Zgierza.
Miała być także centrum niemczyzny wśród

polskich wsi. Działania napoleońskie pokrzy-
żowały zamierzenia i plany. Wieś nie dostąpi-
ła oczekiwanych zaszczytów, chociaż przygo-
towała się do nich starannie. Warto dodać, że
do 1823 r. przewyższała Łódź liczbą mieszkań-
ców - 1059 osób żyjących w 86 domach.
W 1881 r. mieszkało tu już 1280 osób w 125
gospodarstwach, a wieś stała się znaczącym
ośrodkiem gminnym, liczącym w 1909 r. 5727
mieszkańców (w tym 2136 Niemców). Osad-
nicy byli lojalni wobec władz rosyjskich i
wrogo nastawieni do Polaków. To oni po bi-
twie pod Dobrą zatrzymali doktora Józefa
Dworaczka, powstańca, naczelnika powia-
tu łęczyckiego i skrępowanego przekazali
wojsku. Został skazany na karę śmierci, któ-
rą zamieniono potem na 12 lat ciężkich ro-
bót na Syberii, gdzie zmarł. Ożywienie na-

strojów germańskich odnotowano ponow-
nie przed 1938 r. Miejscowa młodzież nie-
miecka utworzyła uzbrojone bojówki dy-
wersyjne, wprawiające się do walki w lesie
wiączyńskim. We wrześniu 1939 r. dywer-
sanci wielokrotnie ostrzeliwali żołnierzy
polskich z 2 DP Armii „Łódź” podczas akcji
odwrotowej.
Jesienią 1940 r. przyjechał do Nowosolnej gau-
leiter Artur Greiser, hitlerowski namiestnik
Kraju Warty, chcąc tą wizytą wynagrodzić wy-
siłki miejscowych Niemców.
W 1945 r. dotychczasowi mieszkańcy wsi
opuszczali ją w popłochu, na ich miejsce na-
płynęli z różnych stron Polski nowi osadnicy.
Przejmowali opustoszałe gospodarstwa, od-
budowali zniszczone budynki kościoła, pleba-
nii i szkoły. 
Przez długie lata Nowosolna zachowywała
XIX-wieczny wygląd. Dominował w niej sta-
ry zbór protestancki ze stojącą wśród drzew
wysoką namiotową dzwonnicą. Okupanci dwa
razy pozbawili ją dzwonów, w 1915 i 1943 r. Po
prawej stronie powstał w 1856 r. murowany
parterowy budynek pastorówki. Formą przy-
pomina łódzkie domy tkaczy, a różni się od
nich małym gankiem wejściowym. 
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Po dawnym ewangelickim zborze została
stara dzwonnica i pusty plac
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Parterowy budynek dawnej pastorówki stoi dziś obok nowego kościoła

Układ przestrzenny Nowosolnej w formie gwiazdy jest widoczny najlepiej z lotu ptaka
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+ Na miejscu w Nowosolnej pozostała stara
dzwonnica i plebania (na zdjęciach na s.5) oraz
nowy budynek kościoła katolickiego pw. św.
Andrzeja Boboli wybudowany ćwierć wieku
temu. 
Parafia katolicka erygowana przez ks. bpa
Michała Klepacza istnieje tu od 1947 r. Przez
cztery dziesięciolecia nabożeństwa odby-
wały się w dawnym zborze. Potem pomię-
dzy starymi budynkami powstał nowy ko-
ściół. Zaczęto go budować w 1983 r., według
projektu architekta Aleksego Dworczaka.
12 listopada 1987 r. został poświęcony przez
bpa Władysława Ziółka i udostępniony wier-
nym. Kościół ma prostą, nowoczesną for-
mę. Kształtem nawiązuje do gwiazdy, będą-
cej symbolem Nowosolnej. Gładkie białe
ściany zostały ożywione ceglanymi wstaw-
kami. Światło dociera przez okrągłą latar-
nię nad gwieździstym sklepieniem i przez
pięć dużych okien, które za kilka lat uzyska-
ją kolorowe witraże. Prawdziwą ozdobą wnę-
trza są piękne płaskorzeźbione stacje Dro-
gi Krzyżowej, wyciosane w drewnianych
klocach. Podobna płaskorzeźba przedsta-

7

11

Ze starego kościoła przeniesiono jedynie
XIX-wieczną chrzcielnicę i zegar.

AAnnddrrzzeejj  BBoobboollaa  ppoocchhooddzziiłł  zzee  ssttaarreejj  ppoollsskkiieejj
rrooddzziinnyy,,  uurrooddzziiłł  ssiięę  nnaa  ZZiieemmii  SSaannoocckkiieejj  
ww  11559911  rr..,,  uukkoońńcczzyyłł  tteeoollooggiięę  nnaa  AAkkaaddeemmiiii
WWiilleeńńsskkiieejj,,  uuzzyysskkaałł  śśwwiięęcceenniiaa  kkaappłłaańńsskkiiee  
ii  nnaalleeżżaałł  ddoo  ggrroonnaa  nnaajjggoorrlliiwwsszzyycchh  jjeezzuuiittóóww..
WW  llaattaacchh  11665522--11665577  pprroowwaaddzziiłł  ddzziiaałłaallnnoośśćć
mmiissyyjjnnąą  ww  PPiińńsskkuu  ii  ttaamm  tteeżż  ppoonniióóssłł  mmęęcczzeeńń--
sskkąą  śśmmiieerrćć  zz  rrąąkk  KKoozzaakkóóww..  PPoo  wwiieelluu  ppeerrttuurr--
bbaaccjjaacchh  rreelliikkwwiiee  AAnnddrrzzeejjaa  BBoobboollii  ttrraaffiiłłyy  ww
11992233  rr..  ddoo  RRzzyymmuu  ((ddoo  kkoośścciioołłaa  IIll  GGeessuu)),,  
aa  1177  kkwwiieettnniiaa  11993388  rr..  mmęęcczzeennnniikk  zzoossttaałł  kkaa--
nnoonniizzoowwaannyy  pprrzzeezz  ppaappiieeżżaa  PPiiuussaa  XXIIII..  RReellii--
kkwwiiee  pprrzzeekkaazzaannoo  ww  kkrryysszzttaałłoowweejj  ttrruummnniiee  
ddoo  WWaarrsszzaawwyy..  CCzząąssttkkii  ttyycchh  rreelliikkwwiiii  zznnaajjdduujjąą
ssiięę  ttaakkżżee  ww  sskkaarrbbccuu  ttuutteejjsszzeeggoo  kkoośścciioołłaa..  
JJeeddeenn  zz  rreelliikkwwiiaarrzzyy  pprrzzyyppoommiinnaa  kksszzttaałłtteemm
kkaasseettkkęę  nnaa  kkoosszzttoowwnnoośśccii,,  uu  ddoołłuu  nnaa  oobbrrzzeeżżuu
mmaa  wwyyrryyttąą  ddaattęę  11993399  rr..,,  ddrruuggii  rreelliikkwwiiaarrzz
jjeesstt  ttyyppoowwyymm  ppaaccyyffiikkaałłeemm,,  ttzznn..  mmaa  ffoorrmmęę
kkrrzzyyżżaa  ((bbyyłł  ppooddaawwaannyy  wwiieerrnnyymm  ddoo  uuccaałłoowwaa--
nniiaa)),,  ddeelliikkaattnniiee  zzddoobbiioonneeggoo  ii  oossaaddzzoonneeggoo  
nnaa  oowwaallnneejj  ssttooppiiee..

wiająca anioła widoczna jest na spodzie du-
żego żyrandola, zawieszonego poniżej la-
tarni w środku wielobocznej nawy. Auto-
rem wszystkich prac plastycznych jest zna-
ny artysta, salezjanin ks. Tadeusz Furdyna.
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ZBÓR Z NOWOSOLNEJ W SKANSENIE
Kościół ewangelicki w Nowosolnej wzniesiono
w latach 1846-1852 według wcześniejszego
projektu Hilarego Szpilowskiego. Był wysta-
wiony bardzo oszczędnie: piętrowy, drewnia-
ny, na podmurówce, jedynie fronton miał mu-
rowany i skromnie zdobiony parami pilastrów
oraz drewnianą sygnaturką na szczycie. Od
niedawna po generalnym remoncie gmach
można oglądać w łódzkim skansenie budow-
nictwa drewnianego. Warto tam się wybrać.
Jedyny w Polsce Skansen Miejskiej Architek-
tury Drewnianej znajduje się na tyłach Białej
Fabryki Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej
282, w sąsiedztwie parku im. Reymonta. Jest
częścią Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
Trafiło tam siedem obiektów. Domki rzemieśl-
nicze z drugiej połowy XIX i początku XX
wieku przeniesione zostały z ul. Kopernika,
Wólczańskiej, Żeromskiego i Mazowieckiej i
stoją teraz przy wybrukowanej uliczce, przy
której jest też mosiężna studnia. Jeden z do-
mów jest brązowy 
z niebieskimi elementami, inny zielony z czer-
wonymi obramieniami okien. Są zamykane na
oryginalne, potężne metalowe klucze. Willa 
z ulicy Scaleniowej w Rudzie Pabianickiej stoi
nieco na uboczu. Zachwyca jej secesyjna sto-
larka okienna i oryginalne witraże. 
Jednym z najważniejszych elementów skanse-
nu jest kościół ewangelicki z Nowosolnej. Zo-
stał pomalowany na żółto. Nad drzwiami jest
zrekonstruowane malowidło z wizerunkiem
patrona świątyni i zegar. - Kościół zachował
90 proc. oryginalnej substancji zabytkowej,
tylko pokrycie dachu i belki podwalinowe zo-
stały w całości wymienione - mówi Sławomir
Ostrowski, odpowiedzialny za prace konser-
watorskie. Drewniane domy były nieco bar-

dziej zniszczone, ale każdy wygląda teraz jak
nowy.
- Wszystkie obiekty są pomalowane tak, jak
pierwotnie, resztki dawnych farb zostały od-
kryte przez specjalistów. W kościele zrobili-
śmy nawet posadki z płytek ceglanych - opo-
wiada Anna Nierychlewska z biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków. 

Kościół z Nowosolnej po renowacji
można teraz oglądać w skansenie

Wnętrze światyni pieczołowicie
odnowiono

Wyposażenie kościółka

W środku świątyni powieszono odnowione
malowidło, po renowacji jest też XIX-wiecz-
ny ołtarz i ambona. Zachowała się również
niemiecka tabliczka epitafijna.

Budowa łódzkiego skansenu ma długą
historię. Pomysł powstał jeszcze w latach
50., ale realizacja stała się możliwa dopiero
dzięki funduszom unijnym i determinacji
poprzedniego miejskiego konserwatora
zabytków i pracowników muzeum.
Pieniądze na przeniesienie obiektów 
i adaptację nowego skrzydła Białej Fabryki
miasto dostało z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Koszt całości
inwestycji  to 32 mln zł.

Współczesny kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Andrzeja Boboli w Nowosolnej
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CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKAA..  PPooddoobbnniiee  jjaakk  NNoowwoossoollnnaa,,
nnaa  ppllaanniiee  ggwwiiaazzddyy  zzbbuuddoowwaannaa  zzoossttaałłaa  wwiieeśś
PPookkóójj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  ooppoollsskkiimm..  BByyłłaa  ttoo
lleettnniiaa  rreezzyyddeennccjjaa  kkssiięęcciiaa  oolleeśśnniicckkiieeggoo  KKaarroollaa
WWiirrtteemmbbeerrsskkiieeggoo  oo  nnaazzwwiiee  KKaarrllssrruuhhee..  II  ppoo--
ddoobbnniiee  jjaakk  oorryyggiinnaallnnee  KKaarrllssrruuhhee  ((kkttóórreeggoo  nnaa--
zzwwaa  oozznnaacczzaa  --    ooaazzaa  ssppookkoojjuu  KKaarroollaa)),,  mmiiaałłaa
kkllaassyycczznnee  zzaałłoożżeenniiee  nnaa  ppllaanniiee  ggwwiiaazzddyy,,  ccoo
jjeesstt  ddoo  ddzziiśś  wwiiddoocczznnee  ww  rroozzppllaannoowwaanniiuu  uulliicc..
NNoowwoossoollnnaa  ii  PPookkóójj  ttoo  jjeeddyynnee  mmiieejjssccaa  ww  PPooll--
ssccee,,  ggddzziiee  zzaassttoossoowwaannoo  ttaakkiiee  rroozzwwiiąązzaanniiee..

% Z gwiaździstego skrzyżowania skręcamy w uli-
cę Jugosłowiańską.

+Gmach szkoły ma ciekawą architekturę, jest
duży i kolorowy, jakby złożony z różnych brył-
-klocków, częściowo przeszklony, ma koloro-
we luksfery, mnóstwo zakamarków, dużo świa-
tła. Pierwotnie szkoła w Nowosolnej mieściła
się w budynku stojącym do dzisiaj przy ulicy
Pomorskiej 585 (obecnie jest tam urząd pocz-
towy). Budynek wzniesiono w 1830 roku. Po-
czątkowo nauczycielem był parafialny kantor-
-organista. W 1925 r. wmurowany został kamień
węgielny pod nowy budynek przy ulicy Jugo-
słowiańskiej 2, który został oddany do użytku
pięć lat później. Po wojnie stopniowo budynek
był rozbudowywany, uczyło się w nim coraz
więcej dzieci. Od 1974 r. była to Zbiorcza Szko-
ła Gminna. W latach 1985-1990 w gmachu mie-
ścił się Gminny Zespół Ekonomiczno-Admini-
stracyjny Szkół. Z chwilą przyłączenia Nowo-
solnej do Łodzi - w 1988 roku - szkoła otrzyma-
ła numer 202. Zwiększająca się liczba uczniów
spowodowała podjęcie decyzji o budowie no-
wego budynku, który został oddany do użyt-
ku w 2001 roku. Jest obszerny i nowoczesny.
Od 2005 r. SP nr 202 nosi imię Jana Pawła II.

% Ul. Jugosłowiańską docieramy na Stoki. Mija-
my kopalnię i żwirowisko. Po drodze widzimy pa-
sące się krowy na łąkach. Aż trudno uwierzyć, że
wciąż jesteśmy w mieście, w dali widać kominy
EC-4 na Widzewie. 

8

+Kopalnia. W części Stoków, która w XIX wie-
ku porośnięta była lasem, wydobywa się obec-
nie żwir. To dziś teren kopalni-żwirowiska Sto-
ki. Okolica jest bardzo malownicza. Z góry wi-
dać wielkie połacie piachu i żwiru, skąd wy-
wożą je samochody.

TTrraaddyyccjjee  wwyyddoobbyywwcczzee  nnaa  tteerreenniiee  SSttookkóóww  ssiięę--
ggaajjąą  115500  llaatt  wwsstteecczz..  WW  11885599  rrookkuu  AArrttuurr  SSttoo--
kkoowwsskkii  zzaauuwwaażżyyłł  bbrruunnaattnnee  ggrruuddyy  ww  zziieemmii..
SSpprroowwaaddzzoonnoo  ssppeeccjjaalliissttóóww  ii  ssttwwiieerrddzzoonnoo  nniiee--
wwiieellkkiiee  ppookkłłaaddyy  wwęęggllaa  bbrruunnaattnneeggoo..  AAllee  pprraacc
ppoonniieecchhaannoo..  PPoodd  kkoonniieecc  XXIIXX  wwiieekkuu,,  ggddyy  ŁŁóóddźź
ssiięę  bbłłyysskkaawwiicczznniiee  rroozzwwiijjaałłaa  ii  ppoottrrzzeebboowwaałłaa
dduużżyycchh  iilloośśccii  ooppaałłuu,,  óówwcczzeessnnyy  wwłłaaśścciicciieell  wwssii  --
SSzzyymmoonn  WWoojjcciieecchhoowwsskkii  --  zzaaiinntteerreessoowwaałł  ttyymm
mmiieejjsscceemm  pprrzzeemmyyssłłoowwccaa  JJuulliiuusszzaa  KKuunniittzzeerraa,,
kkttóórryy  pprrzzeezz  kkrróóttkkii  cczzaass  wwyyddoobbyywwaałł  ttuu  wwęęggiieell
ii  ttoorrff..  ZZłłoożżaa  ookkaazzaałłyy  ssiięę  jjeeddnnaakk  nniieewwiieellkkiiee..  PPoo

9

wwyycciięęcciiuu  llaassóóww,,  zzaacczzęęttoo  wwyyddoobbyywwaaćć  ppiiaacchh  ii
żżwwiirr  ppoottrrzzeebbnnee  ww  bbuuddoowwnniiccttwwiiee..  WW  mmiieejjssccuu
ddaawwnnyycchh  wwyyrroobbiisskk  jjeesstt  ddzziiśś  ppaarrkk..  NNaattoommiiaasstt
ppoommiięęddzzyy  uull..  OObbłłoocczznnąą  ii  HHyyrrnnąą  jjeesstt  kkooppaallnniiaa
„„SSttookkii””..
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Szkoła Podstawowa nr 202 w Nowosolnej od 2005 r. nosi imię Jana Pawła II

WZGÓRZE „RADARY” +

Na terenie gminy Nowosolna, niedaleko wsi
Dąbrowa, w pobliżu ulic: Nad Niemnem,
Opolskiej i Iglastej, 300 metrów na północ
od granicy Łodzi, znajduje się tzw. Wzgórze
„Radary”. Jest najwyższym punktem Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 284,1
m n.p.m. Nazwa pochodzi od znajdującej się
tam stacji nadajnikowej wybudowanej przez
Rosjan. Widzimy ją z różnych punktów na na-
szej trasie.

10

Krajobraz po wyrobiskach na Stokach

Łódzka kopalnia „Stoki” Kopalnia - żwirowisko na łódzkich Stokach, lata trzydzieste XX w.
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WWaarrttoo  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  pprrzzyyppoommnniieećć  KKaasspprraa  SSttoo--
kkoowwsskkiieeggoo,,  kkttóórreeggoo  ppiięękknnee  eeppiittaaffiiuumm  mmoożżnnaa  ppoo--
ddzziiwwiiaaćć  ww  łłaaggiieewwnniicckkiimm  kkoośścciieellee..  KKaassppeerr,,  jjaakk
pprrzzyyssttaałłoo  nnaa  sszzllaacchhcciiccaa  ppaattrriioottęę,,  bbrroonniiłł  oojjcczzyyzznnyy
pprrzzeedd  TTaattaarraammii,,  ww  eeffeekkcciiee  ddwwaa  rraazzyy  ddoossttaawwaałł
ssiięę  ddoo  nniieewwoollii,,  rraazz  ppoodd  ŻŻóórraawwnneemm,,  aa  ddrruuggii  ppoodd
KKaammiieeńńcceemm..  MMooddlliittwwyy  ssłłaannee  ddoo  śśww..  AAnnttoonniieeggoo
oorraazz  ooddrroobbiinnaa  żżyycciioowweeggoo  sszzcczzęęśścciiaa  sspprraawwiiłłyy,,  żżee
zzoossttaałł  uuwwoollnniioonnyy  ii  wwrróócciiłł  nnaa  SSttookkii..  WW  ttyymm  cczzaassiiee
rroozzbbuuddoowwyywwaannoo  łłaaggiieewwnniicckkii  kkllaasszzttoorr  ppww..  ŚŚww..
AAnnttoonniieeggoo,,  KKaassppeerr  ww  ppooddzziięęccee  zzaa  ooddzzyysskkaannąą
wwoollnnoośśćć  ppoossttaannoowwiiłł  zzaappiissaaćć  kkllaasszzttoorroowwii  wwiięękk--
sszząą  cczzęęśśćć  sswwoojjeeggoo  mmaajjąąttkkuu..  SSaamm  tteeżż  sspprroowwaaddzziiłł
ssiięę  ddoo  kkllaasszzttoorruu,,  ww  kkttóórryymm  ww  11771155  rr..  ddookkoonnaałł  żżyy--
wwoottaa..  RRooddzziinnaa  nniieeppooggooddzzoonnaa  zz  ttyymm  sszzllaacchheettnnyymm
ggeesstteemm  wwyypprroocceessoowwaałłaa  oodd  ffrraanncciisszzkkaannóóww  ppooddaa--
rroowwaannee  iimm  ddoobbrraa..  

Rodzina Stokowskich posiadała także inne,
dalej położone dobra, m.in. miasto Parzęczew,
dla którego ufundowała kościół parafialny.

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKAA
ŻŻyyjjąąccyy  nnaa  ppoocczząąttkkuu  XXIIXX  ww..  ddzziieeddzziicc  SSttookkooww--
sskkii  ((cczzłłoowwiieekk  ppeełłeenn  rroozzmmaacchhuu,,  aallee  bbeezz  ppiiee--
nniięęddzzyy))  ppoossiiaaddaałł  rryycceerrsskkiiee  zzaammiiaarryy  wwoobbeecc
ppaannnnyy  KKrraappaacczzóówwnnyy,,  zz  mmaajjąąttkkuu  KKrraappaacczzóóww
ww  gguubbeerrnnii  ppiioottrrkkoowwsskkiieejj..  PPrrzzyy  bbrraakkuu  zzggooddyy
jjeejj  rrooddzziiccóóww  nnaa  mmaałłżżeeńńssttwwoo,,  ppoossttaannoowwiiłł  wwyy--
kkrraaśśćć  jjąą  ii  pprrzzyywwiieeśśćć  nnaa  SSttookkii..  SSttaarryy  KKrraappaacczz
ww  zzaammiiaann  zzaa  ttoo  rrzzuucciiłł  nnaa  SSttookkoowwsskkiieeggoo
pprrzzeekklleeńńssttwwoo,,  ww  kkttóórryymm  mmoożżnnaa  uuppaattrryywwaaćć
zzaappoowwiieeddźź  uuppaaddkkuu  mmaajjąąttkkuu  SSttookkoowwsskkiicchh..

ZZaa::  wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//SSttookkii

% Z kopalni kierujemy się na zachód ul. Obłocz-
ną i docieramy do ul. Listopadowej, a stąd w dół
do osiedla domków jednorodzinnych na Stokach.

+Na przedłużeniu ul. Skalnej powstało wkrót-
ce po wojnie osiedle domków. Mają charaktery-
styczne spadziste dachy i małe ogródki. Ten frag-
ment osiedla jest wyjątkowo malowniczy. Do
ulicy Pomorskiej prowadzi kasztanowa aleja -
ul. Henrykowska. Przy skrzyżowaniu jej z ul.
Skalną stoi  kapliczka z figurą Matki Boskiej Fa-
timskiej, przy której w Wielki Piątek odbywa się
droga krzyżowa. Tą samą ulicą można wspiąć
się na Górkę Stokowską + , gdzie niedawno po-
stawiono osiedle kilku domów. Z tego miejsca
rozciąga się wspaniały widok na Widzew. I zno-
wu widać EC-4. Tuż obok przy ul. Wichrowej
stoi elegancki budynek przedszkola. A dalej jest
osiedle kolejarskie wybudowane przez TOR.

+Osiedle kolejarskie. Po pierwszej wojnie świa-
towej na Stokach istniało tylko kilkanaście cha-
łup chłopskich. Później, gdy przyszła moda na
budowanie jednolitych osiedli mieszkanio-
wych dla urzędników i pracowników różnych
branż, podobne osiedla zaprojektowano rów-
nież na Stokach. Wybudowało je Towarzystwo
Osiedli Robotniczych (TOR). Pierwsze domy
zaczęto wznosić w latach trzydziestych, nie-
stety wybuch drugiej wojny światowej unie-
możliwił skończenie wszystkich planów. Bu-
dynki były niewysokie - parterowe lub jedno-
piętrowe. Początkowo przeznaczone były dla
robotników, jednak ich cena była zbyt wyso-

13

12

11

Ostatnim z tej linii właścicielem Stoków był
Artur Stokowski, aktywny uczestnik powsta-
nia styczniowego, a później zesłaniec. Wła-
dze carskie wystawiły Stoki na licytację, na-
był je krewny Stokowskich, Szymon Wojcie-
chowski. 

W XIX wieku między ulicami Giewont, Kro-
kusową i Telefoniczną znajdował się dwór i za-
budowania folwarczne. Drewniany dwór przy-
pominał trochę chłopską chałupę. Otaczało
go 135-140 hektarów pola. Wojciechowski miesz-
kał początkowo w starym, upadającym dwo-
rze, około 1890 r. wybudował nowy, wygod-
niejszy, zachowany do dzisiaj. Niestety,  dwór
i otaczający go park ze stawami znajdują się w
prywatnych rękach i nie ma możliwości ich
zwiedzania.
W 1945 roku wieś Stoki została włączona do
Łodzi.

8 | SPACEROWNIK  | OD MILESZEK NA SIKAWĘ

STOKI
Stoki to dawna wieś szlachecka, jedna z naj-
starszych wsi w obrębie dzisiejszej Łodzi. Po-
wstała mniej więcej w 1350 roku. Dokumen-
ty z 1390 roku informują, że rycerz Paszko 
ze Stoków otrzymał tu majątek.
Od połowy XV w. wieś była własnością Jaro-
sława, który przyjął nazwisko Stokowski. 
Stokowscy, pieczętujący się herbem Jelita,
byli także właścicielami Mileszek, Bud Sto-
kowskich, Sikawy, Chojen i wielu innych
mniejszych kolonii. Centrum osady to Góra
Stokowska sięgająca 276 m n.p.m. (okolice
szkoły przy ul. Giewont). Na jej zboczach było
kilka źródeł nazywanych w języku dawnych
Słowian - stokami. Później nazwą tą określa-
no płynący wartko potok.

Osiedle na Stokach powstało w czasie II wojny światowej

Osiedle kolejarskie wybudowane przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

22_zeszytOK.qxd  2008-09-30  12:01  Page 8



1

ka na ich kieszeń. Grupą, którą stać było na za-
kup mieszkań, byli kolejarze. Osiedle przy ul.
Halnej, Wichrowej i Turnie nazywane jest ko-
lejarskim albo osiedlem na górce.

+Bloki na Stokach. Okres okupacji przyniósł
na Stokach wzrost budownictwa. Pojawiły się
wtedy bloki przeznaczone dla Niemców prze-
siedlonych do Łodzi z Wołynia i żołnierzy przy-
jeżdżających na rekonwalescencję. Osiedle
powstało jednak według przedwojennych pol-
skich planów. W 1945 roku Niemcy opuścili
Stoki, a na ich miejsce przyszli żołnierze pol-
scy, a potem mieszkańcy pochodzący z daw-
nych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,
głównie robotnicy. 
Przy ul. Skalnej, Pieniny i Zbocze do dziś za-
chowało się osiedle mieszkaniowe w niezmie-
nionej formie. Przetrwały tam także charak-
terystyczne kocie łby. W budynkach oprócz
mieszkań funkcjonują lokale użyteczności pu-
blicznej: poczta, sklepy, komisariat policji, przy-
chodnia zdrowia, szpital, przedszkole, kiedyś
na osiedlu było kino Stoki (dziś restauracja) -
prawdziwe małe miasto w mieście. Mieszkań-
cy mówią o osiedlu: bloki na dołku, ale przez
wiele lat osiedle nosiło oficjalnie imię Juliana
Marchlewskiego. 

Przy ul. Skalnej 2 jest biblioteka, pod nr 7 mie-
ści się Dom Zakonny Sióstr Pasterek od Opatrz-
ności Bożej. Zgromadzenie powstało w 1894 r.
w Poznaniu, jego charyzmatem jest praca na
rzecz dziewcząt i kobiet moralnie słabych, dą-
żenie do doskonałej miłości Boga i bliźniego
przez naśladowanie Chrystusa Dobrego Pa-
sterza. Siostry udzielają pomocy samotnym
matkom, służą chorym jako pielęgniarki, pra-
cują jako katechetki, organizują życie oazowe
i rekolekcje dla dziewcząt. 
ZZaałłoożżyycciieellkkaa  zzaakkoonnuu  --  MMaarriiaa  KKaarrłłoowwsskkaa  --  zzoo--
ssttaałłaa  bbeeaattyyffiikkoowwaannaa  ww  11999977  rr..

14

+Wielospecjalistyczny szpital im. Sonnenber-
ga (ul. Pieniny 30) powstał w 1951 r., wcześniej
był to jeden z bloków mieszkalnych. Po 1945 r.
mieściła się w nim bursa dla kobiet zatrudnio-
nych w łódzkich fabrykach włókienniczych.

15 Dzisiejszy gmach szpitalny to efekt stopnio-
wej rozbudowy pierwotnego budynku.
DDrr  EEmmaannuueell  SSoonnnneennbbeerrgg  --  lleekkaarrzz  ddeerrmmaattoo--
lloogg,,  ssppoołłeecczznniikk  ddzziiaałłaajjąąccyy  ww  ZZggiieerrzzuu  ii  ŁŁooddzzii,,
pprrooppaaggaattoorr  bbaaddaańń  nnaa  ooddcczzyynn  WWRR..  UUrrooddzziiłł
ssiięę  55  ssiieerrppnniiaa  11886633  rr..  ww  IInnoowwłłooddzzuu,,  uukkoońńcczzyyłł
wwyyddzziiaałł  lleekkaarrsskkii  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee  WWaarr--
sszzaawwsskkiimm  ((ddyypplloomm  ww  11889911  rr..)),,  ppoo  rroocczznneejj
pprraakkttyyccee  ww  wwaarrsszzaawwsskkiimm  sszzppiittaalluu  żżyyddooww--
sskkiimm  oottrrzzyymmaałł  pprraaccęę  ww  ZZggiieerrzzuu..  OOddbbyyłł  pprraakk--
ttyykkii  ssppeeccjjaalliissttyycczznnee  ww  sszzppiittaallaacchh  eeuurrooppeejj--
sskkiicchh  ((AAuussttrriiaa,,  NNiieemmccyy,,  FFrraannccjjaa))..  WW  ŁŁooddzzii  pprraa--
ccoowwaałł  oodd  11889977  rr..  jjaakkoo  lleekkaarrzz  cchhoorróóbb  sskkóórrnnyycchh  ii
wweenneerryycczznnyycchh..  WW  11991155  rr.. zzoossttaałł  oorrddyynnaattoorreemm
sszzppiittaallaa  mmiieejjsskkiieeggoo  śśww..  AAlleekkssaannddrraa..  MMiieesszzkkaałł
pprrzzyy  uull..  ZZiieelloonneejj  88aa..  ZZmmaarrłł  2200  lliippccaa  11993399  rr..
ww  ŁŁooddzzii,,  ssppoocczząąłł  nnaa  ccmmeennttaarrzzuu  żżyyddoowwsskkiimm
pprrzzyy  uull..  BBrraacckkiieejj..  PPeełłnniiłł  ffuunnkkccjjęę  pprreezzeessaa  łłóóddzz--
kkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  PPrrzzyyjjaacciióółł  NNaauukk,,  ddzziiaałłaałł
ww  ssaammoorrzząąddzziiee  lleekkaarrsskkiimm,,  bbyyłł  cczzłłoonnkkiieemm  zzee--
ssppoołłóóww  rreeddaakkccyyjjnnyycchh  cczzaassooppiissmm  lleekkaarrsskkiicchh..
W drewnianym budynku przy ul. Szczytowej
11 mieściła się pierwsza szkoła na Stokach + .
Teraz jest tam Schronisko im. Brata Alberta.
Na osiedlu jest jeszcze kilka budynków uży-
teczności publicznej. Przy ul. Giewont, nieda-
leko ogródków działkowych, jest studnia pu-
bliczna z źródlaną wodą  +, przy której moż-
na niemal zawsze zobaczyć mieszkańców z
pojemnikami. 

% Kierujemy się w stronę pięknie usytuowanego
parku. Przed nami najwyżej położona szkoła i pę-
tla tramwajowa. 

17

16
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Taki widok na Stokach nie należy do rzadkości, z Górki Stokowskiej widać panoramę Widzewa

NAZWY ULIC NA STOKACH 
związane są z górami: Giewont, Skalna, Ta-
ternicza, Pieniny, Zbójnicka, Janosika, Potoko-
wa, Szczytowa… Nic w tym dziwnego, fak-
tycznie wiele tu pagórków - pozostałości
dawnych wyrobisk piachu i żwiru. 

Szpital przy ul. Pieniny

Źródlaną wodę mieszkańcy Stoki czerpią na ul. Giewont
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+Park im. Zaruskiego. W 1954 r. na zboczach
góry pomiędzy ul. Telefoniczną i ul. Serpenty-
ny, w miejscu dawnych wyrobisk żwiru z cza-
sów Wojciechowskiego, posadzono park o po-
wierzchni 6 ha. Został on zaprojektowany przez
K. Chrabelskiego. Początkowo otrzymał imię
Janka Krasickiego, dziś nosi imię generała Ma-
riusza Zaruskiego. W parku stanął kamień z
dedykowaną mu tablicą. Jak przystało na „gór-
ski” park, jego powierzchnia jest bardzo uroz-
maicona, różnice wysokości sięgają tu 18 m.
Rodzime drzewa i krzewy tworzą malownicze
skupiny, jednakowo piękne przez cały rok. Je-
sienią można tam nawet zbierać grzyby.
CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKAA:: ddoo  sszzyybbkkiieeggoo  wwzzrroossttuu  nnaa--
ssaaddzzeeńń  pprrzzyycczzyynniiłłoo  ssiięę  nnaawwoożżeenniiee  iicchh  sszzllaa--
mmeemm  zzee  ssttaawwóóww  SStteeffaańńsskkiieeggoo  ww  RRuuddzziiee  PPaa--
bbiiaanniicckkiieejj..

18

piero niedawno podjęto decyzję o jego moder-
nizacji. Na Stokach ma powstać pełnowymia-
rowe boisko do piłki nożnej, koszykówki i siat-
kówki z trybunami. To dopiero początek in-
westycji. Na razie trudno przewidzieć, co z te-
go wyniknie.

+Stadion. Już w latach sześćdziesiątych za-
częto budować w czynie społecznym zaple-
cze rekreacyjno-sportowe dla tutejszych osie-
dli. Powstał stadion do piłki nożnej, nawet kil-
kanaście lat temu trenowali na nim piłkarze
Widzewa, ale przez lata został zaniedbany. Do-

19

10 | SPACEROWNIK  | OD MILESZEK NA SIKAWĘ

Pamiątkowy kamień dedykowany Mariuszowi Zaruskiemu w parku noszącym jego imię

Malowniczy park na Stokach
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+Szkoła Podstawowa nr 139 - położona naj-
wyżej w Łodzi - za patrona ma Wojsko Polskie.
Placówka słynie z pracy z dziećmi z dysleksją,
współpracuje z Polskim Towarzystwem Dys-
leksji.
+Pętla tramwajowa na Stokach. Linię tram-

wajową doprowadzono na Stoki 24 grudnia 1948
r. W tym czasie zakończono budowę osiedla
robotniczego przeznaczonego głównie dla ko-
lejarzy i włókniarzy. Dyrekcja PKP zapewni-
ła nawet szybkie dostawy szyn. Władze mia-
sta dziękując za terminowe połączenie tej naj-
bardziej oddalonej dzielnicy Łodzi przekaza-
ły tramwajarzom blok przy ul. Skalnej 5/7. Pę-
tla znajdowała się przy ul. Serpentyny (dziś
Giewont). Najpierw jeździła tu „siedemnast-
ka”. Dziś „dwunastka” oraz 43 i 43 bis.
Niedaleko pętli tramwajowej, po prawej stro-
nie między ul. Telefoniczną a Giewont, znaj-
duje się teren dawnego folwarku i dwór Sto-
kowskich  +. Wraz ze stawami i parkiem na-
leży dziś do prywatnych właścicieli i nie moż-
na zobaczyć z go bliska. 

% Przetrwała też stara cegielnia. Znajduje się
przy zbiegu ul. Pomorskiej i Krokusowej.

+Cegielnia. Dla podniesienia ekonomicznej
efektywności majątku Wojciechowscy zorga-
nizowali wydobycie materiałów naniesionych
przez lodowiec: piasku, żwiru, gliny. Najważ-
niejszym przedsięwzięciem Wojciechowskich
była budowa cegielni. Wzniesiono ją w 1908 ro-
ku. Duże zasoby doskonałej gliny gwarantowa-
ły sukces przedsięwzięcia, ale działania wojen-
ne w 1914 r. doprowadziły cegielnię do ruiny.
Ponieważ właściciel nie miał pieniędzy na jej
odbudowę, wydzierżawili cegielnię niemiec-

23

22

21

20

kim przedsiębiorcom. Produkowali oni dosko-
nałą ceramikę klinkierową, m.in. rury kanali-
zacyjne dla Łodzi. W 1939 roku Wichan - jeden
z niemieckich przedsiębiorców dzierżawią-
cych cegielnię wyrzucił Wojciechowskich z ich
dworu. Do dziś cegielnia stoi, teraz mieści się
tam skład budowlany, ale komin przetrwał.

% Udajemy się ul. Telefoniczną w kierunku za-
chodnim. Nieco dalej w 1986 roku oddana zosta-
ła do użytku największa w Łodzi zajezdnia tram-
wajowa. Warto zwrócić uwagę, że tramwaje jadą-
ce na Stoki przejeżdżają pod starym wiaduktem
kolejowym, a kiedyś na Stokach była stacja kole-
jowa z peronem. 

11OD MILESZEK NA SIKAWĘ | SPACEROWNIK
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Pracownicy cegielni lata 30. XX w.

Pętla tramwajowa w sąsiedztwie parku im. Zaruskiego

Szkoła tuż przy parku
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%Skręcamy w ul. Janosika i cały czas wspinamy
się pod górę. Kościół na wzgórzu znajduje się na
granicy Stoków i Sikawy. Kiedyś obie wsie należa-
ły do Stokowskich.
+Kościół parafialny pw. MB Różańcowej i św.
Stanisława Biskupa (ul. Janosika 110), zbudo-
wany został w latach 1929-1931 z inicjatywy ks.
Witolda Nadolskiego i mieszkańców Stoków.
Powstał według projektu architekta Józefa Ka-
bana (Korskiego), autora wielu znanych łódz-
kich budowli: kościoła św. Teresy, gmachu są-
du i Teatru Wielkiego przy pl. Dąbrowskiego.
Plac przy ul. Janosika pod budowę świątyni
podarowała rodzina Wojciechowskich oraz
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Tram-
wajarzy „Książka”. Kościół został poświęco-
ny 5 lipca 1931 r., w latach okupacji zamienio-
ny był na magazyn odzieży z getta, w 1944 r.

24

% Wkraczamy na teren Sikawy.

+Przy ul. Janosika 141 stoi Dom Zakonny Sióstr
Antonianek od Chrystusa Króla. Zgromadze-
nie założył w 1936 r. w Łodzi bernardyn o. Ana-
stazy Pankiewicz, który chciał przy szkole dla
chłopców na Dołach (dzisiejsza szkoła oo.
Bernardynów przy ul. Pankiewicza, dawnej
ul. Spornej) mieć do pomocy siostry działają-
ce w oparciu o regułę III Zakonu Regularne-
go św. Franciszka. Siostry założyły także nie-
wielki sierociniec i roztoczyły opiekę nad naj-
biedniejszymi dziećmi z zaniedbanych rodzin.
Obecnie zgodnie z charyzmatem zgromadze-
nia antonianki otaczają opieką samotne mat-
ki znajdujące się w trudnej sytuacji. W prowa-
dzonym przez siebie domu zapewniają pod-
opiecznym pomoc medyczną, wyżywienie i
mieszkanie. Antonianki wyróżnia prosty czar-
ny habit przepasany czarnym sznurem. W Do-
mu Zakonnym mieszka przełożona general-
na zakonu, tu także odbywa się postulat i no-
wicjat. 
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była tam kuchnia dla robotników budujących
umocnienia i okopy na Sikawie. Świątynia ma
prostą bryłę urozmaiconą niszą nad drzwia-
mi, w której jest krzyż i posąg Matki Boskiej
Różańcowej. W 1988 r. budynek powiększono
według projektu architektów łódzkich Miro-
sława Rybaka i Marka Grymina - przedłużo-
no prezbiterium, dobudowano zakrystię i wie-
żę - dzwonnicę, powiększono także starą ple-
banię. Wnętrze otrzymało po przebudowie in-
teresujący wystrój zaprojektowany i wykona-
ny przez ks. Tadeusza Furdynę (witraże i rzeź-
by) oraz Wojciecha Gryniewicza (rzeźby). W
kruchcie tablica pamiątkowa z nazwiskami
księży z tutejszej parafii, na zewnątrz tablica
przypominająca konsekrację przebudowanej
świątyni. Na podstawie dawnej dzwonnicy
niewielka tablica z nazwiskami fundatorów.
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SIKAWA
Oglądając dzisiejszą zabudowę Sikawy nie
domyślamy się, że początków wsi należy szu-
kać w XIV wieku. Pierwotnie nazywała się
Wolą Żegociną, utworzył ja Żegota z Gieczna.
Gdy została kupiona przez Miecława (Miecz-
ka) z Czołczyna, zmieniła nazwę na Wola
Mieczkowa. Później od XVI w. należała do ro-
dziny Stokowskich i w zapiskach nazywana
jest Sikawą. Nazwa wskazuje, że teren wsi
obfitował w wodę, tu przecież bierze począ-
tek nasza herbowa rzeka Łódka. Otoczona la-
sami wioska liczyła ok. 50 ha ziemi ornej, 
w XVIII w. były w niej trzy gospodarstwa
chłopskie. W tym czasie w pobliżu wsi po-
wstała Buda Sikawska (licha chałupa), odno-
towana w kronikach jako miejsce wszetecz-
ne, w którym nawet mieszkańcy Łodzi korzy-
stali z „usług” komornicy Jadwigi i jej córki.
W XIX wieku było tu już siedem chałup 
i 27 mieszkańców, a zamiast Bud Sikawskich
występuje Sikawka.
Według „Tabeli miast, wsi...” z 1822 r. Sikawa
liczyła wciąż siedem domów i miała 
69 mieszkańców. Wtedy także równolegle 
do niej rozwijała się osada sięgająca dzisiej-
szej ul. Telefonicznej, nazwana Antoniewem,
miała 100 domów i ok. 861 mieszkańców,
którzy trudnili się rzemiosłem i uprawą roli.

Kościół pw. MB Różańcowej i św. Stanisława Biskupa stoi na granicy Stoków i Sikawy

Dom Sióstr Antonianek
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% Przekraczamy ruchliwą ul. Brzezińską i trafia-
my na Zjazdową.

+Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” (ul. Bu-
dy 4). To dość niezwykłe miejsce, gdzie moż-
na się zaopatrzyć niemal we wszystkie pro-
dukty rolne dostępne na polskim rynku. Ry-
nek powstał w miejscu, gdzie już od początku
lat 80. handlowano owocami i warzywami.
Dziś na powierzchni 14 hektarów funkcjonu-
ją cztery hale handlowe (każda o powierzch-
ni 2000 mkw.) o profilu ogólnospożywczym
oraz rynek sprzedaży płodów rolnych. Kupić
tu można owoce, mięso i wyroby wędliniar-
skie, nabiał, słodycze, napoje, surówki oraz in-
ne artykuły ogólnospożywcze, jedna z hal jest
przeznaczona tylko na owoce cytrusowe. Pią-
ta hala skupia firmy, które przygotowują pro-
dukty rolne do sprzedaży, tu także jest dojrze-
walnia bananów. Dystrybucją owoców i wa-
rzyw zajmuje się spółka „Zjazdowa-Dystry-
bucja” Sp. z o.o.

26

Warto zaznaczyć, że większość owoców i
warzyw oferowanych do sprzedaży pochodzi
z mazowieckiego zagłębia sadowniczego oraz
warzywniczego (północno-wschodni rejon
województwa łódzkiego i zachodniego Ma-
zowsza), który słynie zwłaszcza z produkcji
warzyw wczesnych, takich jak kapusta, kala-
fiory, warzywa korzeniowe oraz ziemniaki i
jabłka. 
Na Zjazdowej zakupy robią głównie właścicie-
le lub dostawcy do sklepów ogólnospożyw-
czych oraz warzywniaków, a także restaura-
cje, mniejsze hurtownie spożywcze, rzadziej
klienci indywidualni kupujący większe partie
warzyw i owoców. 
Corocznie na terenie rynku organizowane są
wojewódzkie eliminacje Konkursu „Polski Pro-
ducent Żywności”, a także różne imprezy bran-
żowe: Święto Owoców i Warzyw, Dzień Papry-
ki. Może warto odnotować, że firma zdobyła
tytuł „Lidera Przedsiębiorczości 2003 roku”
przyznawany przez Fundację Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowa-
cyjności i dostosowywania firmy do funkcjo-
nowania na zintegrowanym rynku europej-
skim. Akcjonariuszami spółki jest ponad 200
podmiotów gospodarczych, w tym gmina
Łódź. 
Rynek hurtowy Zjazdowa działa niemal 24 go-
dziny na dobę. Samochody dostarczające świe-
że owoce i warzywa, a także odbierające je,
przyjeżdżają i wyjeżdżaja na okrągło. 

HHiissttoorriiaa  ŁŁCCHH  „„ZZjjaazzddoowwaa””  SS..AA..  ttoo  hhiissttoorriiaa
ppoowwssttaawwaanniiaa  łłóóddzzkkiieeggoo  hhaannddlluu
wwoollnnoorryynnkkoowweeggoo..  NNaajjbbaarrddzziieejj  ddyynnaammiicczznnii
lluuddzziiee  zz  tteeggoo  ookkrreessuu  ddzziissiiaajj  ssąą  lliiddeerraammii  
ww  sswwoojjeejj  bbrraannżżyy,,  jjaakk  MMaarriiaann  MMoottyyll,,  kkttóórryy
rroozzppoocczzyynnaałł  pprroodduukkccjjęę  ii  sspprrzzeeddaażż  
nnaa  ZZjjaazzddoowweejj,,  aa  ddzziiśś  pprroowwaaddzzii  ffiirrmmęę  
oo  nnaazzwwiiee  MMoottyyll  zznnaannąą  ww  ccaałłeejj  PPoollssccee..  
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Na Zjazdowej można zawsze kupić świeże owoce i warzywa
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% Docieramy do ul. Marmurowej, gdzie jest Schro-
nisko dla Zwierząt. 
+W schronisku przy ul. Marmurowej 4 prze-

bywa stale ponad 700 psów i ponad 100 kotów.
To instytucja budżetowa Gminy Łódź i orga-
nizacyjnie jest podporządkowana Wydziało-
wi Komunalnemu Urzędu Miasta Łódź. 
PPoocczząąttkkoowwoo  sscchhrroonniisskkoo  nnaa  SSiikkaawwiiee    bbyyłłoo
pprrzzyyggoottoowwaannee  nnaa  225500  ppssóóww,,  zz  cczzaasseemm  ddoobbuu--
ddoowwaannaa  zzoossttaałłaa  kkoocciiaarrnniiaa..  TTeerraazz  zzwwiieerrzzęęttaa
ssąą  ttrrzzyymmaannee  ppoo  kkiillkkaa,,  aa  nnaawweett    kkiillkkaannaaśścciiee  --
ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  wwiieellkkoośśccii  bbookkssuu..  WWaarruunnkkii  ssąą
bbaarrddzzoo  ttrruuddnnee,,  bboo  pprrzzeeppeełłnniieenniiee  jjeesstt  ooggrroomm--
nnee..  ZZwwiieerrzzęęttaammii    zzaajjmmuujjee  ssiięę  kkiillkkuu  pprraaccoowwnnii--
kkóóww--ppiieellęęggnniiaarrzzyy  ii  jjeeddeenn  lleekkaarrzz..  DDllaatteeggoo  ttaakk
bbaarrddzzoo  ppoottrrzzeebbnnii  ssąą  wwoolloonnttaarriiuusszzee  ii  lluuddzziiee,,
kkttóórrzzyy  ppoommooggąą  bbeezzddoommnnyymm  zzwwiieerrzzaakkoomm....
Jeśli ktoś chce przygarnąć psa lub kota może
się zgłaszać do biura w dni powszednie w go-
dzinach 8 - 16, adopcje są od wtorku do czwart-
ku w godz. 11- 13 i 16 - 18 oraz w soboty i niedzie-
le w godz. 10 - 14. W poniedziałki i piątki schro-
nisko zamknięte jest dla zwiedzających, moż-
na jedynie odebrać własne zwierzę przebywa-
jące w schronisku. Zwierzakom można pomagać
nie tylko zabierając  je do domu. Schronisko
prowadzi tzw. adopcję wirtualną, czyli finanso-
wanie pobytu psów i kotów. Mogą to zrobić oso-
by prywatne, a także klasy czy szkoły. 

Szczegółowe informacje na stronie:
www.schronisko.doskomp.lodz.pl 
tel.  42 656 78 42
e-mail: schronisko_www@doskomp.lodz.pl 

% Z ul. Marmurowej skręcamy w lewo w ul. Be-
skidzką.
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% Ulicą Beskidzką dochodzimy do charaktery-
stycznego budynku więzienia.

+Zakład Karny nr 1 na Sikawie przy ul. Beskidz-
kiej 54 znajduje się na terenie,  gdzie hitlerowcy
stworzyli obóz pracy dla Polaków. 
Szczególne miejsce wśród wszystkich łódz-
kich obozów hitlerowskich zajmuje obóz pra-
cy wychowawczej zorganizowany w miejscu
dawnego gospodarstwa rolnego. Wybór miej-
sca nie był przypadkowy, w sąsiedztwie obo-
zu znajdowały się osady zamieszkane przez
niemieckich osadników, największą z nich
była Nowosolna, której mieszkańcy - o czym
pisaliśmy wcześniej - słynęli z antypolskiej
postawy. Pomysł utworzenia obozu dla Pola-
ków narodził się w styczniu 1942 r., do jesie-
ni trwały prace organizacyjne prowadzone
pod nadzorem szefa łódzkiego Gestapo - Ot-
to Bradfischa. W czerwcu 1943 r. do obozu
trafili pierwsi więźniowie. Zatrudniono ich
przy budowie baraków. Komendantem mia-
nowano inspektora policji Wilhelma Becke-
ra, podlegał on bezpośrednio szefowi Gesta-
po. Teren obozu podzielono na dwie części,
w jednej przebywali mężczyźni, w drugiej
kobiety, łącznie więziono w nim do stycznia
1945 r. około 3500 osób. Funkcje administra-
cyjne pełnili Niemcy, a strażnikami byli Chor-
waci i Ukraińcy. Umieszczano w obozie trzy
kategorie więźniów: zbiegłych z miejsca pra-
cy lub uchylających się od pracy, politycz-
nych - przesyłanych potem do obozów kon-
centracyjnych oraz kierowanych na tzw. prze-
szkolenie niedzielne za drobne wykroczenia
w pracy (spóźnienia, niewykonanie normy
itp.). Narodowość więźniów nie odgrywała
roli, ale więziono głównie Polaków. Zgodnie
z niemieckimi wytycznymi „warunki pracy

28

MMAAKKŁŁOOWWIICCZZ  GGOOTTUUJJEE  ZZ  WWIIĘĘŹŹNNIIAAMMII
WW  ZZaakkłłaaddzziiee  KKaarrnnyymm  nnrr  11  ww  ŁŁooddzzii  pprrzzyy  uull..
BBeesskkiiddzzkkiieejj  jjeeddeenn  zzee  sswwooiicchh  pprrooggrraammóóww  kkuullii--
nnaarrnnyycchh  rreeaalliizzoowwaałł  RRoobbeerrtt  MMaakkłłoowwiicczz,,  aauuttoorr
ffeelliieettoonnóóww  kkuulliinnaarrnnyycchh  ii  kkssiiąążżeekk  kkuucchhaarrsskkiicchh..
PPrrzzyyggoottoowwaałł  łłaazzaannkkii  nnaa  cczztteerryy  oossoobbyy,,  ww  ttyymm
ssaammyymm  cczzaassiiee  wwiięęzziieennnnii  kkuucchhaarrzzee  rroobbiillii  łłaa--
zzaannkkii  ii  ffaassoolloowwąą  ddllaa  440000  sskkaazzaannyycchh..    TTyymm
rraazzeemm  kkrraakkoowwsskkii  ssmmaakkoosszz  mmuussiiaałł  zzmmiieeśścciićć
ssiięę  ww  ddzziieennnneejj  oobbiiaaddoowweejj  ssttaawwccee  żżyywwiieenniioo--
wweejj  wwiięęźźnniiaa  --  22,,11  zzłł..  ZZaapprrooppoonnoowwaałł  łłaazzaannkkii,,
zzuuppęę  ffaassoolloowwąą  ii  jjaajjkkaa  ffaasszzeerroowwaannee..  --  CChhcciiaa--
łłeemm  ppookkaazzaaćć,,  żżee  rróówwnniieeżż  zzaa  nniieewwiieellkkiiee  ppiiee--
nniiąąddzzee  mmoożżnnaa  zzrroobbiićć  ssmmaacczznnee  ii  nniieesskkoommppllii--
kkoowwaannee  ppoottrraawwyy  --  ttłłuummaacczzyyłł..  
PPrrooggrraamm  mmiiaałł  sswwoojjąą  ddrraammaattuurrggiięę..  MMaakkłłoo--
wwiicczz  ttrraaffiiłł  ddoo  wwęęzziieenniiaa  pprrzzyywwiieezziioonnyy  pprrzzeezz
bbrryyggaaddęę  sszzttuurrmmoowwąą  kkoommeennddyy  mmiieejjsskkiieejj..  ZZoo--
ssttaałł  zzaattrrzzyymmaannyy,,  bboo......    jjaaddłł  nnaa  uulliiccyy  zzaappiiee--
kkaannkkęę  zz  ppiieecczzaarrkkaammii..  --  TToo  nnaajjbbaarrddzziieejj  hhaa--
nniieebbnnaa  ppoottrraawwaa  ppoodd  ssłłoońńcceemm..  KKrryyttyykk  kkuullii--
nnaarrnnyy  nniiee  mmoożżee  ssoobbiiee  ppoozzwwoolliićć,,  bbyy  zzoossttaaćć
pprrzzyyłłaappaannyymm  nnaa  jjeeddzzeenniiuu  ttaakkiieeggoo  oohhyyddzzttwwaa
--  ppóółł  żżaarrtteemm  ppóółł  sseerriioo  wwyyjjaaśśnniiaałł  mmiissttrrzz
kkuucchhnnii..  PPrrooggrraamm  wwiięęzziieennnnyy  mmiiaałł  bbyyćć  eemmiittoo--
wwaannyy  ww  TTVVPP,,  aallee  ddoo  tteeggoo  nniiee  ddoosszzłłoo..  --
SSzzkkooddaa  ttoo  mmiiaałłoobbyy  wwyymmiiaarr  ddyyddaakkttyycczznnyy  --
uubboolleewwaałł  KKoonnrraadd  BBoolliimmoowwsskkii,,  ddyyrreekkttoorr  ZZaa--
kkłłaadduu  KKaarrnneeggoo  nnrr  11  ww  ŁŁooddzzii,,  ppoommyyssłłooddaaww--
ccaa  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa..

i życia winny być surowsze niż w obozach
koncentracyjnych. Jest to konieczne, aby osią-
gnąć zamierzony nimi cel - zwalczania krnąbr-
ności i uchylania się od obowiązku pracy, nie-
posłuszeństwa i niechęci do pracy”. 
Więźniów zatrudniano przy najcięższych pra-
cach fizycznych na terenie obozu i poza nim.
Dzień pracy zaczynał się tu od godz. 5 rano i
trwał do 19. Za najdrobniejsze wykroczenia
karano biciem, pozbawieniem racji żywno-
ściowych i karcerem. Według dokumentów
zachowanych w dawnej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich śmierć w obozie po-
niosło ponad 80 osób. 
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Zakład Karny nr 1 przy ul. Beskidzkiej - w tym miejscu w 1943 r. powstał obóz dla Polaków

OBÓZ NA SIKAWIE DLA NIEMCÓW
Po wyzwoleniu Łodzi w barakach hitlerowskiego obozu na Sikawie NKWD urządziło miejsce od-
osobnienia dla Niemców i osób pochodzenia niemieckiego. 
Historycy  nie znają dokładnej daty powstania tego obozu. Najprawdopodobniej stało się to
niemal nazajutrz po wejściu Armii Czerwonej do Łodzi. Świadczą o tym zapisy dotyczące
dwóch zmarłych więźniów. Przy ich nazwiskach jest adnotacja, że przybyli do obozu 20 stycz-
nia 1945 r. Początkowo przetrzymywano tam również żołnierzy Armii Krajowej. W pierwszym
okresie załogę obozu stanowili funkcjonariusze NKWD i żołnierze sowieccy. Ochronę obozu
tworzyli żołnierze 15 Pułku 5 Dywizji Piechoty I Frontu Białoruskiego. Z czasem zostali oni za-
stąpieni przez żołnierzy polskich, a potem funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i służby wię-
ziennej. Do końca 1948 r. przeszło przez ewidencję obozową kilkadziesiąt tysięcy osób!  Niem-
cy, których rodziny przeszły przez obóz na Sikawie, mówią o setkach zabitych i bestialskim znę-
caniu się nad więźniami.
- Dla mnie ważne było ustalenie, ile osób zmarło w tym obozie, bo powszechnie sądzono, że licz-
ba ofiar zawiera się w licznie  kilku tysięcy. Między innymi ten drażliwy temat był powodem nie-
udostępniania dokumentacji obozowej w okresie PRL - mówił Sławomir Abramowicz podczas
konferencji naukowej IPN. Według dokonanego przez niego imiennego zestawienia, w latach
1945-1949 w obozie na Sikawie zmarło 1247 osób, większość w wyniku chorób. Nie ma też do-
kumentów ani świadectw zabójstw i zbrodni. - To nie znaczy, że takich rzeczy nie było, ale nie
zostały potwierdzone - stwierdził badacz. W swoim referacie opierał się na wynikach śledztwa
prowadzonego przez oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pod-
czas którego przesłuchano ponad 40 byłych więźniów obozu na Sikawie.
Obóz pracy dla cywilów zlikwidowano pod koniec 1948 r. Potem na Sikawie powstał obóz dla
niemieckich oficerów, który przestał istnieć pod koniec 1950 r.

Następnie obiekt został włączony do systemu łódzkiego więziennictwa, z czasem baraki zastą-
piono murowanymi pawilonami, a kolczaste ogrodzenie wysokim murem. 
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RZEKA 
ŁÓDKA
Ma źródła na
tyłach więzie-
nia, na terenie
prywatnej po-
sesji. Zacho-
wała się wy-

raźna rzeczna dolina, choć wody prawie nie
widać. Aż trudno uwierzyć, że właśnie ta rze-
ka była kiedyś na tyle okazała, że nad jej
brzegiem w XIII w. narodziła się osada dają-
ca początek późniejszej przemysłowej metro-
polii. W przeszłości jej wody zasilały energią
dwa młyny: Staromiejski i Mania. Pierwszy
znajdował się przy dzisiejszej ul. Nowomiej-
skiej i w XIX w. był wykorzystywany jako fo-
lusz, w miejscu drugiego wyrosła fabryka
włókiennicza Ludwika Geyera. Rzeka nosiła
kiedyś nazwę Starowiejska, a także Ostroga,
dzisiejszą nazwę otrzymała dopiero w XIX
w. Ma ok. 19 km długości, a na terenie mia-
sta płynie w zakrytym kanale, wypływa do-
piero w parku na Zdrowiu i aż do ujścia do
Neru ma odkryte koryto. Łódka została w
większości przykryta po 1931 r., wcześniej za-
sypano staw na Starym Mieście, a rzekę uję-
to w ocembrowane koryto. 

ULICA BRZEZIŃSKA
Taką nazwę nosiła już w 1823 roku ulica
wychodząca ze Starego Miasta w kierunku
Brzezin. Zaczynała się przy placu Kościelnym,
gdzie stoi do dziś kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W
okresie międzywojennym jej przedłużenie
nazywane było zwyczajnie szosą brzezińską.
Po 1945 r. początkowy odcinek ul.
Brzezińskiej dostał nazwę Wojska Polskiego,
ale na dalszym zachowano starą nazwę. W
1988 r. ul. Brzezińska została przedłużona do
Nowosolnej, wchłonęła też znajdującą się na
tym terenie ul. Łódzką.

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

% Tuż za więzieniem znajduje się dolina rzeki Łód-
ki. Można przespacerować się ul. Beskidzką rów-
nolegle do koryta rzeki w kierunku zachodnim aż
do torów kolejowych łączących Widzew ze Zgie-
rzem. Dalej wzdłuż nasypu, aż do ul. Strykowskiej.
Stąd już parę kroków do autobusów i tramwajów,
które zabiorą nas w różne zakątki miasta. Możemy
też wrócić  do ul. Brzezińskiej, gdzie jest Centrum
Handlowe M1. 
+Centrum Handlowe M1 skupia pod jednym da-
chem kilkadziesiąt sklepów. Jest zarządzane przez
spółkę Metro Group Asset Management, które jest
częścią niemieckiego koncernu METRO Group.
Są tam zarówno sklepy wielkopowierzchniowe
(m.in. Praktiker, Real i Media Markt), jak deta-
liczne. 
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Dolina rzeki Łódki na prywatnym polu na tyłach więzienia
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Kolejny 16 października 

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

+ul. Pomorska - kościół pw. św. Doroty
+ul. Frezjowa - cmentarz nowy
+Wiączyń - cmentarz wojenny
+ zbiorowa mogiła łodzian rozstrzelanych w czasie II wojny światowej
+ rezerwat Wiączyń
+Nowosolna - gwiaździste skrzyżowanie
+Rynek Nowosolna 1 - kościoł katolicki pw. Andrzeja Boboli
+ul. Jugosłowiańska 2 - Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II
+Kopalnia Stoki
+wzgórze „Radary”
+ul. Skalna - osiedle domków, róg ul. Henrykowska 
- kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej
+Górka Stokowska
+ul. Wichrowa, osiedle kolejarskie - na górce 
+bloki na Stokach - osiedle na dołku, poczta, dom zakonny, komisariat
+ul. Pieniny 30 - szpital im. Sonnenberga
+ul. Szczytowa 11 - pierwsza szkoła, dziś Schronisko Brata Alberta
+ul. Giewont - studnia
+Park im. Zaruskiego
+ stadion na Stokach
+Szkoła Podstawowa nr 139
+Pętla tramwajowa
+ul. Giewont - dawny folwark i dwór Stokowskich
+ul. Krokusowa/ul. Pomorska - Cegielnia
+ul. Janosika 110 - kościół parafialny pw. MP Różańcowej i św. Stanisława Biskupa
+ul. Janosika 141 - Doma Zakonny Sióstr Antonianek
+Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”
+ul. Marmurowa Schronisko dla psów 
+ul. Beskidzka 54 - Zakład Karny nr 1
+ul. Brzezińska - M-129
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Mapa osiedla Stoki na WidzewieNAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NASZEGO SPACERU
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