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na wschód od mostu osiedlił się prężnie dzia-
łający przemysłowiec Robert Biedermann i
poczynił inwestycje wodne, które na długie
lata uniemożliwiły przedłużenie ul. Północ-
nej. Pojawiła się ona dopiero za dzisiejszą ul.
Sterlinga, a kończyła w osadzie Strzelec, przy
lesie zwanym Kusym Kątem.

Przed 1860 r. zachodni odcinek ul. Północ-
nej, wybiegający od ul. Nowomiejskiej w kie-
runku cmentarzy, otrzymał nazwę ul. Ogro-
dowej.

W późniejszych latach, po zasypaniu sta-
wu i po regulacji kanału rzeki, ulicę Północ-

wyznaczały cztery ulice: Północna, Południo-
wa, Wschodnia i Zachodnia.

Ulica Północna oddzielała nową osadę od
Starego Miasta. Po obu jej stronach wytyczo-
no działki dla sukienników. Tuż za ul. Wschod-
nią, na dawnych gruntach folwarcznych Sta-
rej Wsi wydzielono obszerne parcele pod
ogrody sukiennicze. Prowadzić do nich mia-
ła ul. Północna, jednak wydłużenie jej biegu
napotykało na trudności terenowe. Tuż przy
wylocie ul. Wolborskiej istniało koryto rze-
ki, która w okresie przyborów zalewała znacz-
ną część ulicy. Most przerzucony nad rzeką
kończył bieg ulicy. W późniejszym okresie
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+ Spotykamy się przy ul. Kilińskiego 2,  róg
ul. Północnej, gdzie kiedyś mieściła się fabry-
ka Biedermannów. Po drugiej stronie ul. Pół-
nocnej widać + pałac Alfreda Biedermanna,
obecnie należący do Uniwersytetu Łódzkie-
go. Kiedyś na tym skrzyżowaniu był staw na
rzece Łódce, a ul. Północna była nieprzejezdna. 

Trochę historii
W lipcu 1820 r. przybył do Łodzi Rajmund

Rembieliński, towarzyszył mu rządowy geo-
metra, z którym ustalili położenie i plan przy-
szłej osady sukienniczej „Nowe Miasto”. W
najwyższym jej punkcie miał powstać rynek
przecięty dwiema ulicami, a granice osady

2
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| SPACEROWNIK  | OD KILIŃSKIEGO DO WSCHODNIEJ...

Nasz pierwszy powakacyjny spacer zaczynamy nad rzeką Łódką. W sąsiedztwie rozpoczęła się
kariera dwóch ważnych rodów przemysłowej Łodzi - Anstadtów i Biedermannów. Powędrujemy
trzema ulicami: Kilińskiego, Narutowicza i Wschodnią, po drodze zaglądać będziemy też na
sąsiednie ulice: Rewolucji 1905 r., Włókienniczą, Jaracza, Północną i Solną. Parę zabytków, które
znajdują się na naszej trasie, już prezentowaliśmy w pierwszej części „Spacerownika”, 
ale staramy się je przynajmniej zauważyć i odnotować. Żałujemy, że nie możemy szerzej opisać
wszystkich miejsc, ale będzie okazja o nich opowiedzieć więcej podczas naszego spaceru.
WWyyrruusszzaammyy  ww  nniieeddzziieellęę  55  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  oo  ggooddzz..  1122 sprzed dawnej fabryki Roberta Biedermanna 
przy ul. Kilińskiego 2, gdzie dziś urzęduje firma Atlas.

Zapraszamy do poznawania Łodzi razem z nami. 
Czekamy też na Państwa listy, uwagi i uzupełnienia, wspomnienia o starej Łodzi i dawnych

łodzianach, a także o tym, co dzieje się w tych miejscach obecnie. Być może trafią one do drugiej
części książkowej edycji „Spacerownika”, o którą już Państwo pytają.

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

Farbiarnia Roberta Biedermanna i kominy łódzkich fabryk
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RZEKA ŁÓDKA
Dzisiejszą nazwę otrzymała dopiero w XIX w.,
wcześniej nazywana była rzeką Starowiejską 
i Ostrogą. W XIII w. nad jej brzegiem naro-
dziła się osada dająca początek Łodzi. Rzeka
ma ok. 19 km długości, jej źródła znajdują się
na terenie wsi Sikawa, tuż obok więzienia przy 
ul. Beskidzkiej, na wysokości  230 m n.p.m.
W przeszłości jej wody zasilały energią dwa
młyny: Staromiejski - przy dzisiejszej ul. No-
womiejskiej (w XIX w. był wykorzystywany
jako folusz) i Mania - to w jego miejscu wyro-
sła fabryka włókiennicza Ludwika Meyera.
Koryto rzeki zostało po 1931 r. przykryte,
wcześniej zasypano staw na Starym Mieście,
a rzekę ujęto w ocembrowane koryto. Łódka
wypływa w parku na Zdrowiu i aż do ujścia
do Neru ma odkryte koryto. W 1863 roku
nad rzeką powstała farbiarnia i wykończalnia
tkanin Roberta Biedermanna.

NAD RZEKĄ ŁÓDKĄ
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ną przecięła ul. Wschodnia, docierająca aż
do ul. Wolborskiej, a na całym terenie wyro-
sły domy mieszkalne i fabryki. Znaczna ich
część została usunięta w latach okupacji hi-
tlerowskiej, a resztę rozebrano przed 1950 r.,
przygotowując teren pod park i pętlę tram-
wajową. 

Biedermannowie.  Kiedy Robert Bieder-
mann zaczynał budować w Łodzi imperium,
miał około 30 tys. rubli. Po jego śmierci ma-
jątek oszacowano na ponad 1,6 mln rubli. Za-
kład Biedermannów przy ulicy Kilińskiego
szybko się rozrastał i do 1910 r. zajął teren 15
ha między ulicami: Smugową, Franciszkań-
ską i Kilińskiego. Zatrudniano tu 1100 osób.
Budynki fabryczne były rozrzucone na znacz-
nej przestrzeni i rozdzielone ulicą oraz ogro-
dem z rezydencją właściciela. 

Rodzinne przedsiębiorstwo prowadzili
synowie, a potem wnukowie Roberta do 1945
r. Po wojnie fabryki znacjonalizowano. Po-
wstały w nich Zakłady Przemysłu Bawełnia-
nego im. Szymona Harnama (patronem za-
kładu został zastrzelony przez policjanta w
1929 r. przed fabryką Biedermannów Szaja
Charnam - Szymon Harnam, działacz robot-
niczy, związany z Komunistyczną Partią Pol-
ski), później fabryka dostała także handlową
nazwę Rena Kord. Dziś budynki należą do
różnych właścicieli i różny jest ich los. 

Najwięcej szczęścia miała fabryka przy
ul. Kilińskiego 2 i stojący przy niej pałac. W
1997 r. po modernizacji zaniedbanych bu-
dynków, gdzie przez wiele lat mieściły się
magazyny zakładów Harnama, wprowadzi-
ła się firma Atlas. To główna siedziba kon-
cernu, który zaczynał od popularnego kle-
ju do glazury, a dziś jest potentatem na ryn-
ku budowlanym. Co ciekawe, nowy gospo-
darz nawiązuje do tego, czym zajmowali się
Biedermannowie. W dawnej fabryce mie-
ści się teraz laboratorium badawczo-rozwo-
jowe. W tym samym miejscu w 1870 r. Ro-

bert Biedermann wybudował laboratorium
chemiczne do eksperymentów z barwnika-
mi chemicznymi. 

Natomiast dawny rodzinny pałac to dziś
reprezentacyjna siedziba zarządu i biuro-
wiec. Budynek został pieczołowicie wyre-
montowany i zaadaptowany do nowych po-
trzeb. Odtworzono elementy pierwotnego
wystroju. Zdaniem Krzysztofa Stefańskie-
go, historyka sztuki, pałac Biedermannów
to jedyny w Łodzi przykład architektury na-
wiązującej do wczesnego florenckiego rene-
sansu, tzw. stylu quattrocento. - Odznacza
się powagą i szlachetnością - pisze Stefański
w „Atlasie architektury dawnej Łodzi”. Pa-
łac stanął najprawdopodobniej w 1878 r., być
może zaprojektował go architekt miejski Hi-
lary Majewski. To tam przeprowadziła się ro-
dzina z drewnianego parterowego domu sto-
jącego tuż przy ulicy. Na początku XX w. bu-
dynek podwyższono o jedno piętro. Na par-
terze mieściły się biura fabryki, a na piętrze
pomieszczenia mieszkalne dla rodziny prze-
mysłowca.

+Po drugiej stronie ul. Kilińskiego stoją za-
budowania należące pierwotnie do Teodora Kun-
dela, w 1879 r. kupił je Robert Biedermann.
Była tam farbiarnia tkanin wełnianych i ba-
wełnianych, która po wojnie również weszła
w skład zakładu im. Harnama. Teraz jest tam
m.in. Hurtownia Dodatków Krawieckich
„Grażka”. Fabryka przy samej ulicy też prze-
trwała, mieści się tam m.in. przedstawiciel-
stwo firmy produkującej rowery. Parterowy
dom mieszkalny z 1860 r., zwany niesłusznie
przez niektórych domem Biedermanna, zo-
stał zburzony w lipcu. Wielka szkoda. Po re-
moncie mógłby być ciekawą pamiątką fa-
brycznej Łodzi. To jeden z ostatnich budyn-
ków w stylu pokazującym, jak wyglądała Łódź
w połowie XIX stulecia.

% Udajemy się ul. Kilińskiego w kierunku połud-
niowym.
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Pałac Biedermannów przy ul. Kilińskiego 2, w głębi kopuła hotelu Polonia

DAWNA WIDZEWSKA, 
DZIŚ KILIŃSKIEGO 
Ulica Widzewska powstała po 1823 r. z
chwilą utworzenia osady sukienniczej „Nowe
Miasto”. Początkowo nie miała nazwy, zaczy-
nała bieg przy moście przerzuconym nad rze-
ką Ostrogą (dzisiejszą Łódką) i dochodziła do
folwarku Stara Wieś, tj. do dzisiejszego
skrzyżowania ul. Pomorskiej i Kilińskiego. Jej
początek pokrywał się z wybiegającą od stro-
ny Starego Miasta dawną drogą do Widze-
wa. Przecinała ona skośnie las zwany Kar-
koszką i na wysokości dzisiejszej drukarni
prasowej przy al. Piłsudskiego skręcała w le-
wo. Warto przypomnieć, że równolegle do jej
początkowego odcinka płynął niewielki stru-
mień wpadający przy moście do Ostrogi. 
Po utworzeniu kolejnej osady przemysłowej
„Łódka” po 1825 r., przeznaczonej dla wy-
twórców tkanin z lnu i bawełny, założono na
jej granicach trzy osady prządnicze. Od za-
chodu wzdłuż ul. Wólczańskiej „Spinnlinie”,
od południa wyrosła „Bohemische Kolonia”, 
a we wschodniej części, na podmokłych tere-
nach ciągnących się wzdłuż linii lasu, powsta-
ła „Buschlinie”. Wytyczono wtedy ulicę prze-
znaczoną dla przędzarzy i nazwano ją Wi-
dzewską. Zabudowa mieszkalna znajdowała
się początkowo tylko po zachodniej stronie
ulicy, a jej mieszkańcy mający do zagospoda-
rowania porośnięte krzakami nieużytki uzy-
skali przywilej niepłacenia przez dwanaście
lat podatków i kosztów osiedleńczych.
Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, skąd wzięła się nazwa ulicy, która
nie miała żadnego związku z małą wioską
położoną za lasem okalającym powstające
osady. Czy nawiązano nią do tradycji związa-
nej z dawną drogą, czy określono w ten spo-
sób położenie nowej ulicy, najbardziej skrajnej
i najbliższej Widzewowi? Zastanawia także
skośny jej przebieg, odbiegający od regular-
nego położenia pozostałych ulic. Jedyne sen-
sowne wytłumaczenie tego odstępstwa
przedstawił prof. Marek Koter, wyjaśniając,
że ul. Widzewska połączyła dwa istniejące
mosty, ten przy Starym Mieście i oddalony od
niego most lub groblę przy dawnym młynie i
tartaku „Piła” (dziś ul. Tymienieckiego). 
Po utworzeniu w 1840 r. „Nowej Dzielnicy”,
powstałej kosztem lasu leżącego po wschod-
niej stronie ul. Widzewskiej, także ta strona
ulicy została zabudowana domami mieszkal-
nymi. W późniejszym okresie na ich zapleczu,
w podwórzach powstało kilkanaście fabryk i
warsztatów rzemieślniczych. 
Zrzucenie carskiego jarzma i odzyskanie nie-
podległości zaowocowało zmianą nazwy ul.
Widzewskiej, jej nowym patronem został bo-
haterski szewc z Warszawy Jan Kiliński. W
latach okupacji hitlerowskiej, po włączeniu
Łodzi w granice Trzeciej Rzeszy, przemiano-
wano ulicę na Buschlinie. Nawiązano w ten
sposób do nazwy sięgającej początków akcji
osadniczej władz Królestwa Polskiego. 
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% Za fabryką Biedermannów można dostrzec za-
budowania dawnego browaru Anstadtów.

+Browar Anstadtów przy ul. Pomorskiej 34/36.
Karol Gottlieb Anstadt zaczynał karierę prze-
mysłową jako drukarz tkanin, w latach 60. XIX
wieku wybudował browar położony pomię-
dzy ul. Średnią (Pomorska) i rzeką Łódką. Naj-
pierw stanął podłużny budynek według pro-
jektu miejskiego architekta Jana Bojankow-
skiego. Początkowo była to warzelnia piwa i
budynki do wstępnej obróbki surowców, w
latach 80. XIX wieku stanęła słodownia w
kształcie litery L, magazyn zbożowy i suszar-
nia słodu. Na ścianie słodowni przetrwała do
dziś data rozpoczęcia produkcji - 1867. Twór-
ca browaru niedługo cieszył się swoją inwe-
stycją, zmarł w 1874 roku. Po śmierci Karola
browar prowadzili jego spadkobiercy: wdo-
wa - Teresa i trzej synowie: Fryderyk, Ludwik
i Zenon, którzy byli m.in. fundatorami
pobliskiego parku Helenów. W 1888 r. - wkrót-
ce po śmierci Teresy Anstadt - firma została
przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Bro-
waru Parowego Sukcesorów Karola Anstad-
ta. Do dzisiaj warzone jest tu piwo. Niestety
Browary Łódzkie nie dostrzegają faktu, że cie-
kawa architektura przemysłowych budyn-
ków może być wspaniałą reklamą firmy, sto
lat temu Anstadtowie umieścili wizerunek fa-
bryki na swoich reklamowych winietach.

Browar graniczył od początku z fabryką
Biedermannów, obie firmy potrzebowały du-
żych ilości czystej wody i żeby zapewnić so-
bie jej rezerwę, utworzyły stawy wykorzystu-
jące przepływ rzeki Łódki. Anstadtowie znaj-
dowali się w korzystniejszym położeniu, bli-
żej górnego odcinka rzeki, w polu obok bro-
waru wykopali duży staw, a nieczystości wy-
puszczali do kanału zasilającego stawy wyko-
nane przez Biedermannów. Było to przyczy-
ną wieloletniego konfliktu i sądowego proce-
su, który zakończył się w 1888 r. wyrokiem ko-
rzystnym dla Roberta Biedermanna. 

Drugi spór rozgorzał w 1876 r. kiedy Bie-
dermann wybudował kanał i staw zamykają-
cy drogę planowaną jako przedłużenie ul.
Północnej. Kolejne skargi słane na ręce pre-
zydenta miasta i architekta miejskiego nie
odnosiły skutku. Płot odgrodził na długie la-
ta dojazd do ogrodów położonych poza fa-
brykami. Nie pomogły nawet interwencje
władz gubernialnych, kolejne odwołania skła-
dane w sądach różnych instancji wydłużały
spór, nie przynosząc rozstrzygnięcia. Starsi
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mmnniieejj  kkiillkkuusseett  rroobboottnniikkóóww  zzggiinnęęłłoo,,  aallee  mmóówwii--
łłoo  ssiięę  nnaawweett  oo  kkiillkkuu  ttyyssiiąąccaacchh  ooffiiaarr..  
JJaakk  ppooddkkrreeśśllaa  pprrooff..  PPaawweełł  SSaammuuśś,,  hhiissttoorryykk  zz
UUnniiwweerrssyytteettuu  ŁŁóóddzzkkiieeggoo,,  ddoo  11990055  rrookkuu  ŁŁóóddźź
bbyyłłaa  ppoossttrrzzeeggaannaa  jjaakkoo  zzbbiioorroowwiisskkoo  lluuddzzii,,
kkttóórrzzyy  ttuu  pprrzzyyjjeecchhaallii  zz  rróóżżnnyycchh  zzaakkąąttkkóóww
PPoollsskkii  ii  EEuurrooppyy  ddoo  pprraaccyy..  PPoo  rreewwoolluuccjjii  ssttaałłaa
ssiięę  oośśrrooddkkiieemm  żżyycciiaa  nnaarrooddoowweeggoo  ii  ssppoołłeecczz--
nneeggoo..  --  MMiieesszzkkaańńccyy  ŁŁooddzzii  uulleeggllii  ppooddoobbnnyymm
pprrzzeeoobbrraażżeenniioomm,,  jjaakkiiee  mmiiaałłyy  mmiieejjssccee  ppoonnaadd
ssttoo  llaatt  wwcczzeeśśnniieejj  ppooddcczzaass  rreewwoolluuccjjii  ffrraannccuu--
sskkiieejj..  MMoożżnnaa  ww  ppeewwnnyymm  sskkrróócciiee  ppoowwiieeddzziieećć,,
żżee  ggddyybbyy  nniiee  wwyyddaarrzzeenniiaa  11990055  rrookkuu,,  ŁŁóóddźź
nniiee  bbyyłłaabbyy  ttaakk  ddoobbrrzzee  zzoorrggaanniizzoowwaannaa  ww
cchhwwiillii  ooddzzyysskkaannii  pprrzzeezz  PPoollsskkęę  nniieeppooddlleeggłłoośśccii
ww  rrookkuu  11991188  --  uuwwaażżaa  pprrooffeessoorr..    

% Skręcamy w ul. Rewolucji 1905 r., by odwie-
dzić jedyną synagogę, która przetrwała wojnę.

łodzianie pamiętają, że jeszcze do 1975 r. ul.
Północna była nieprzejezdna. Ale to już za-
wdzięczamy komunistycznym rządom. Tu
w dawnych budynkach ulokowano siedziby
służby bezpieczeństwa i MO. Wjazd na ten
teren był możliwy tylko za okazaniem spe-
cjalnego dokumentu. 

% Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Rewolucji
1905 roku, ++ na samym rogu stoi jeden z nielicz-
nych wyremontowanych domów w tej okolicy. Więk-
szość dawnych czynszówek w sąsiedztwie jest bar-
dzo zaniedbana. Warto zauważyć też elegancką
fabrykę Prexera przy ul. Kilińskiego 16.

RREEWWOOLLUUCCJJAA  11990055  RROOKKUU  WW  ŁŁOODDZZII.. TToo
jjeeddnnaa  zz  cceezzuurr  ww  ddzziieejjaacchh  ŁŁooddzzii..  WW  łłóóddzzkkiicchh
ffaabbrryykkaacchh  ii  zzaakkłłaaddaacchh  pprraaccyy  ooddbbyyłłoo  ssiięę  kkiill--
kkaasseett  ssttrraajjkkóóww  eekkoonnoommiicczznnyycchh..  GGłłóówwnnąą  bbrroo--
nniiąą  ssttaałłyy  ssiięę  jjeeddnnaakk  ppoowwsszzeecchhnnee  ssttrraajjkkii  ppoollii--
ttyycczznnee,,  kkttóórree  mmiiaałłyy  iissttoottnnee  zznnaacczzeenniiee  ddllaa
kksszzttaałłttoowwaanniiaa  śśwwiiaaddoommoośśccii  rroobboottnniikkóóww..  
WW  11990055  rrookkuu  ooddbbyyłłoo  ssiięę  sszzeeśśćć  wwiieellkkiicchh  wwyy--
ssttąąppiieeńń,,  kkttóórree  ttrrwwaałłyy  pprrzzeezz  wwiieellee  ddnnii..  NNaajj--
wwiięękksszzee  nnaattęężżeenniiee  wwaallkk  nnaassttąąppiiłłoo  ww  cczzeerrww--
ccuu..  SSttrraajjkkoowwaałłyy  wwsszzyyssttkkiiee  zzaakkłłaaddyy..  WW  mmiiee--
śścciiee  bbuuddoowwaannoo  zzaassiieekkii  zz  ddrruuttuu,,  llaattaarrnnii,,  wwoorr--
kkóóww..  WW  ssuummiiee  nnaa  uulliiccaacchh  ppoojjaawwiiłłoo  ssiięę  ookkoołłoo
110000  bbaarryykkaadd,,  ggłłóówwnniiee  ww  śśrróóddmmiieeśścciiuu,,  mm..iinn..
nnaa  ddzziissiieejjsszzyycchh  uulliiccaacchh  PPoommoorrsskkiieejj,,  WWsscchhoodd--
nniieejj,,  RReewwoolluuccjjii  11990055  rrookkuu,,  KKiilliińńsskkiieeggoo,,  JJaarraa--
cczzaa,,  PPrróócchhnniikkaa,,  GGddaańńsskkiieejj  ii  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj..
NNaajjbbaarrddzziieejj  zzaacciieekkłłee  wwaallkkii  ttoocczzyyłłyy  ssiięę  nnaa
sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu  uulliiccyy  WWsscchhooddnniieejj  ii  RReewwoolluuccjjii
11990055  rr..,,  ww  ppaarrkkuu  ŹŹrróóddlliisskkaa,,  nnaa  ttzzww..  sszzoossiiee
RRookkiicciińńsskkiieejj  ((ddzziiśś  aall..  PPiiłłssuuddsskkiieeggoo))..  CCoo  nnaajj--
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Browar Anstadtów od północy

ULICA REWOLUCJI 1905 R.
To dawna ul. Południowa, obecną nazwę
otrzymała w 1955 r. na pamiątkę walk 
na barykadach, których w tej części miasta
było najwięcej. Brano też wówczas 
pod uwagę nazwę: Barykad 1905 roku.

Na fasadzie kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 28 zachowały się rosyjskie napisy

Barykada na ulicy Rewolucji 1905 r.

Robotnicy łódzcy w 1905 roku
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+Kamienica przy ul. Rewolucji 28
została  wzniesiona w 1893 r. dla Wil-
helma Reichera (1857 - 1940), właści-
ciela dużego składu artykułów kolo-
nialnych. Trzypiętrowy budynek
otrzymał bardzo bogatą oprawę ar-
chitektoniczną, dolne kondygnacje
ozdobiono boniowaniem, dwa bocz-
ne ryzality zakończone są monumen-
talnymi kolumnami i zwieńczone trójkątny-
mi naczółkami. Oś budynku została podkreś-
lona wielobocznym wykuszem. W płycinach
pod oknami I piętra zachowały się fragmen-
ty malatury z nazwiskami właściciela. To
wspaniała pamiątka wielokulturowej prze-
szłości Łodzi. Wyniosłe oficyny otaczają du-
że podwórko, za którym jest dalsza część za-
budowy. Dominuje wśród niej nniieewwiieellkkaa  ssyy--
nnaaggooggaa + należąca do Reicherów. 

Zaprojektował ją łódzki architekt Gustaw
Landau-Gutenteger po 1898 r. Prosty budy-
nek pozbawiony jest zbędnych ozdób, we
wnętrzu mieściło się ok. 90 osób. Parter słu-
żył do modlitw mężczyznom, dla kobiet by-
ło osobne wejście na piętro, gdzie był tzw. ba-
biniec. Środek prostokątnej sali zajmuje bi-
ma - podwyższenie z pulpitem otoczone ba-
lustradą. Na wschodniej ścianie umieszczo-
no szafę na rodały - zwoje Tory, zasłanianą
haftowaną aksamitną tkaniną - parochetem.

Prywatna synagoga służyła Reicherom i
mieszkańcom kamienicy do 1939 r., później
przeszła w ręce niemieckiego sąsiada i zosta-
ła zamieniona na skład soli i chemikaliów. To
ocaliło ją przed zburzeniem, ale doprowadzi-
ło do dużego zasolenia ścian. W 1945 r. syn
fundatora, znany lekarz Edward Reicher (1900
- 1975, autor wspomnień „W ostrym świetle
dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-
1945”) przekazał synagogę społeczności ży-
dowskiej Łodzi. Odnowiona w latach 80. XX
wieku, służy do dziś wyznawcom judaizmu,
choć obecnie codzienne modlitwy odbywa-
ją się w synagodze przy Gminie Żydowskiej

7

6 (ul. Pomorska 18), a w zabytkowym
budynku organizowane są większe
uroczystości i koncerty. Synagogę
można zwiedzać po wcześniejszym
zgłoszeniu w biurze gminy.

%Wracamy do ul. Kilińskiego. Przy ul. Re-
wolucji 1905 r. 37/39 widać charaktery-
styczny gmach Zespołu Opieki Zdrowot-

nej dla Szkół Wyższych „Palma”, a dalej budynki
należące do Uniwersytetu Łódzkiego - uczą się tam
studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Niemal vis-a-vis uczelni jest ciekawa willa i fabry-
ka Rappaporta.

+Willa Leona Rappaporta (ul. Rewolucji 1905
r. nr 44), zbudowana została tuż przed rewo-
lucją 1905 r.  Ma charakterystyczną bryłę z
czerwonej cegły z secesyjną dekoracją. Wśród
domniemanych projektantów obiektu wy-
mieniani są dwaj architekci łódzcy, którzy
mają na koncie kilka secesyjnych budynków

8

na terenie Łodzi  - Dawid Lande i Gustaw Lan-
dau-Gutenteger. Warto zwrócić uwagę na cie-
kawą dekorację okien, zwłaszcza balkonu
pierwszego piętra frontowej elewacji, gdzie
dostrzec można inicjały właściciela i mono-
gram firmy. Rappaport prowadził w Łodzi
przedsiębiorstwo transportowo-handlowe,
które miało oddziały m.in. w Moskwie, Pe-
tersburgu i Warszawie. Na parterze budyn-
ku działał kantor, druga kondygnacja miała
charakter prywatny. Do wnętrz prowadziły
odrębne wejścia. Oba są wspaniale zdobio-
ne. Zachowały się też secesyjne sztukaterie
w pomieszczeniach. Charakterystycznym
elementem bryły budynku jest czworobocz-
na wieża schodowa, którą wieńczy ozdobny
szczyt z trójdzielnym oknem otoczonym
ozdobną roślinną sztukaterią. Na tyłach wil-
li były składy towarowe i magazyny. Dziś bu-
dynek jest w rękach prywatnych.

% Idziemy dalej ul. Kilińskiego, po prawej stronie
tuż przed ul. Włókienniczą (dawna Kamienna) plac,
na którym miała stanąć synagoga.

+ SSYYNNAAGGOOGGAA,,  KKTTÓÓRREEJJ  NNIIEE  BBYYŁŁOO  --  „„BBEEIITT
IIZZRRAAEELL””  --  UULL..  KKIILLIIŃŃSSKKIIEEGGOO  2299..
WW  llaattaacchh  ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyycchh  ddrruuggąą  wwoojjnnęę
śśwwiiaattoowwąą  ddzziiaałłaałłoo  ww  ŁŁooddzzii  kkiillkkaa  dduużżyycchh  ssyy--
nnaaggoogg  ii  ppoonnaadd  225500  żżyyddoowwsskkiicchh  ddoommóóww  mmoo--
ddlliittwwyy..  KKaażżddaa  ggrruuppaa  cchhaassyyddzzkkaa  mmiiaałłaa  ooddrręębb--
nnąą  iizzbbęę  mmooddlliitteewwnnąą,,  ggddzziiee  ww  sszzaabbaatt  ii  śśwwiięęttaa
sscchhooddzzoonnoo  ssiięę  nnaa  nnaabboożżeeńńssttwwaa..  NNaa  ssaammeejj  
uull..  WWsscchhooddnniieejj  ffuunnkkccjjoonnoowwaałłoo  ppoonnaadd  2200
sszzttiibbllii  ((mmooddlliitteewwnnii))..  JJeeddeenn  zz  nniicchh  zznnaajjddoowwaałł
ssiięę  pprrzzyy  uull..  KKaammiieennnneejj  2200  ((ddzziiśś  WWłłóókkiieennnnii--
cczzaa)),,  ppoowwssttaałł  ww  11889988  rr..  ii  nnaalleeżżaałł  ddoo  EElliiaasszzaa
ŁŁuucckkiieeggoo  ii  LLaajjbbaa  SSuuddjjaannaa..  NNaa  ppaarrtteerrzzee  bbuu--
ddyynnkkuu  ooffiiccyynnyy  uurrzząąddzzoonnoo  ssaallęę  mmooddlliittww,,  aa  nnaa
ppiięęttrrzzee  sszzkkoołłęę  rreelliiggiijjnnąą..  OOdd  ssttrroonnyy  uull..  KKiilliińń--
sskkiieeggoo  2299  ppooddwwóórrzzee  zzaassłłaanniiaałł  bbuuddyynneekk  nniiee--
wwiieellkkiieejj  ffaabbrryykkii  wwyyrroobbóóww  wweełłnniiaannyycchh  AAddoollffaa
MMooddrryyggaajjłłoo..  PPoo  11992200  rr..  ssppaalloonnyy  bbuuddyynneekk  ffaa--
bbrryycczznnyy  pprrzzeesszzeeddłł  nnaa  wwłłaassnnoośśćć  SSeennddeerraa  DDyy--
sszzkkiinnaa  ((wwłłaaśścciicciieell  ffaabbrryykkii  kkoosszzeerrnnyycchh  wwęęddlliinn,,
uull..  PPiioottrrkkoowwsskkaa  88))..  WW  11993355  rr..  rruuiinnyy  zzoossttaałłyy
rroozzeebbrraannee,,  aa  ppuussttaa  ddzziiaałłkkaa  ssttaałłaa  ssiięę  wwłłaassnnoo--
śścciiąą  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  „„BBeeiitt  IIzzrraaeell””  ((„„DDoomm
IIzzrraaeellaa””)),,  kkttóórree  pprrzzyyssttąąppiiłłoo  ddoo  bbuuddoowwyy  ookkaa--
zzaałłeejj  ssyynnaaggooggii..  MMiiaałłaa  oonnaa  wwyyppeełłnniićć  ccaałłąą
pprrzzeessttrrzzeeńń  uull..  KKiilliińńsskkiieeggoo  2299..  NNiieesstteettyy  cczzłłoonn--
kkoowwiiee  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa,,  ppoowwoołłaanneeggoo  ww  cceelluu
sszzeerrzzeenniiaa  ii  ppooppiieerraanniiaa  zzaassaadd  rreelliiggiijjnnyycchh  ii  mmoo--
rraallnnyycchh  oorraazz  ppoolleeppsszzaanniiaa  bbyyttuu  nniieezzaammoożżnnyycchh
ŻŻyyddóóww,,  nniiee  nnaalleeżżeellii  ddoo  nnaajjbbooggaattsszzyycchh..  RRoozz--
ppoocczzęęttaa  zz  iimmppeetteemm  bbuuddoowwaa  zzaattrrzzyymmaałłaa  ssiięę
nnaa  wwyyssookkoośśccii  ppaarrtteerruu..  PPrroowwaaddzzoonnee  bbeezz  nnaadd--
zzoorruu  bbuuddoowwllaanneeggoo  pprraaccee  pprrzzeerrwwaannoo  ww  mmaajjuu
11993399  rr..,,  aa  ddoo  wwłłaaddzz  mmiiaassttaa  wwppłłyynnęęłłaa  pprroośśbbaa
oo  zzggooddęę  nnaa  pprrzzeessuunniięęcciiee  ddaallsszzyycchh  rroobbóótt  nnaa
llaattoo  11994400  rr..  PPllaannyy  ttee  lleeggłłyy  ww  ggrruuzzaacchh  wwrraazz  zz
wwyybbuucchheemm  IIII  wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj,,  ww  11994411  rr..
nniieemmiieeccccyy  ookkuuppaannccii  wwyyddaallii  ppoolleecceenniiee  rroozzee--
bbrraanniiaa  nniieeddookkoońńcczzoonneeggoo  bbuuddyynnkkuu..  PPoo  wwoojjnniiee
ssttaannąąłł  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  bbllookk  mmiieesszzkkaallnnyy..  SSyynnaa--
ggooggaa  pprrzzeettrrwwaałłaa  ttyyllkkoo  nnaa  aarrcchhiiwwaallnnyycchh  ppllaa--
nnaacchh..      
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Jedyna synagoga łódzka, która przetrwała wojnę, należała do rodziny Reicherów

Secesyjna willa Leona Rappaporta
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% Skręcamy w ul. Włókienniczą.

11

% Docieramy do ul. Stefana Jaracza. Znów mo-
żemy skręcić na chwilę w bok, by zobaczyć budy-
nek teatru z długą historią.

++Teatr im. Stefana Jaracza. Pożar gmachu
teatralnego „Victorii” przy ul. Piotrkowskiej
67 zmusił zespół Teatru Polskiego, kierowa-
ny przez Aleksandra Zelwerowicza, do szu-
kania nowej siedziby. Wybrano obszerny
magazyn Towarzystwa Transportowego
„Nadieżda” przy ul. Cegielnianej 63 (dziś 
ul. Jaracza 27) i poddano go koniecznej
przebudowie. Projekty nowego gmachu
przygotowali łódzcy architekci Dawid Lan-
de i Gustaw Landau-Gutenteger. Już po
czterech miesiącach budynek był gotów do
inauguracji. 23 października 1909 r. „Klą-
twą” Wyspiańskiego otwarto uroczyście no-
wy sezon i teatr. Widownia mieściła 836
osób, składała się z parteru i balkonu z gale-
rią. Scena była nieco większa niż w „Victo-
rii”, oświetlały ją elektryczne lampy, a roz-

12

Hilary Majewski (1832 - 1892). Architekt
miasta Łodzi. Otrzymał gruntowne wykształ-
cenie w Carskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Petersburgu, później przez dwa lata prze-
bywał na stypendium we Włoszech. Po po-
wrocie pracował w Warszawie, a od marca
1872 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję
architekta miejskiego w Łodzi. Był to okres
najbardziej dynamicznego rozwoju miasta,
w którym wyrastały nowe fabryki, wille i pa-
łace, solidne kamienice oraz świątynie. Za-
sługi Majewskiego są w tym czasie ogrom-
ne, umiejętnie przekazał inwestorom swoje
upodobanie do architektury renesansowej,
jej funkcjonalności i umiarkowanego zdob-
nictwa. Wprowadził do łódzkiego budownic-
twa przemysłowego szedowe tkalnie, o cha-
rakterystycznych piłowatych dachach. Do
wyróżniających się prac architekta należy
zaliczyć m.in.: gmach Miejskiego Towarzy-
stwa Kredytowego przy ul. Pomorskiej 21,
cerkiew prawosławną przy ul. Kilińskiego,
wille w pasażu Meyera czy pałace - Edwar-
da Herbsta, Ludwika Grohmana, Juliusza.
Kunitzera.
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ULICA WŁÓKIENNICZA 
Dawna ulica Kamienna została wytyczona
około 1880 r. na pustym terenie pomiędzy 
ul. Wschodnią i Widzewską. W szybkim cza-
sie została zabudowana prostymi czynszowy-
mi kamienicami, pomiędzy którymi pod nr 11
powstał dom architekta miejskiego Hilarego
Majewskiego++ . Budowniczy nadał mu pała-
cowy charakter i przyozdobił neorenesanso-
wymi detalami. Mimo powojennych 
zaniedbań dom Majewskiego cięgle stanowi
silny kontrast dla pozostałej zabudowy ulicy.
Być może fakt zamieszkania tu sławnego 
architekta sprawił, że od początku istnienia
ulica otrzymała solidną kamienną nawierzch-
nię, a od niej nazwę. Zmieniono ją w 1957 r.
na Włókienniczą, nie miało to niestety wpły-
wu na poprawę kondycji ulicy, która cieszyła
się nie najlepszą sławą w Łodzi - roiło się na
niej od melin.

10

ULICA JARACZA
Wytyczona w pierwszym okresie rozwoju
Łodzi przemysłowej, prowadziła od 
ul. Piotrkowskiej na wschód, do miejskiej
cegielni. Dlatego nazywano ją początkowo
Podcegielnianą, a od 1845 r. Cegielnianą. 
Po 1860 r. przedłużono jej bieg w kierunku
zachodnim, aż do ul. Długiej (dziś 
ul. Gdańska). Rozwój terenów położonych 
na zachód od ul. Gdańskiej wymusił kolejne
przedłużenie ulicy, nowy odcinek otrzymał
nazwę ul. Nowocegielnianej. Od 1926 r.
Cegielniana już nie przecinała 
ul. Piotrkowskiej, zachowała nazwę na
odcinku wschodnim, od ul. Piotrkowskiej 
na zachód wybiegała teraz ul. Śródmiejska
(obecnie Więckowskiego). W latach okupacji
hitlerowskiej znów połączono oba odcinki
pod wspólna nazwą Moltkestrasse.
Przywrócenie w 1945 r. przedwojennego
nazewnictwa nie trwało długo, od 1949 r. 
ul. Śródmiejską przemianowano na 
ul. Więckowskiego, a ul. Cegielnianą 
na ul. Jaracza.
Wybór Stefana Jaracza na patrona ulicy 
nie był przypadkowy, ten wielki aktor
występował od 1908 r. do 1911 r. 
w łódzkim Teatrze Polskim, którego gmach
od 1909 r. znajdował się 
przy ul. Cegielnianej 63. Również w latach
międzywojennych Jaracz kilkakrotnie grał
na scenie Teatru Miejskiego.   

++ KKOOCCHHAANNKKOOWWIIEE  ZZ  UULLIICCYY  KKAAMMIIEENNNNEEJJ
2255  cczzeerrwwccaa  22000044  rr..  nnaa  ffaassaaddzziiee  kkaammiieenniiccyy  pprrzzyy  uull..  WWłłóókkiieennnniicczzeejj  22  ooddssłłoonniięęttoo  mmaałłąą,,
gguussttoowwnnąą  ffoonnttaannnnęę  nnaawwiiąązzuujjąąccąą  ddoo  zznnaanneeggoo  uuttwwoorruu  AAggnniieesszzkkii  OOssiieecckkiieejj  pptt..  „„KKoocchhaannkkoowwiiee  
zz  uulliiccyy  KKaammiieennnneejj””..  PPiioosseennkkaa  zznnaanneejj  aauuttoorrkkii,,  kkttóórraa  ssttuuddiioowwaałłaa  rreeżżyysseerriięę  ww  łłóóddzzkkiieejj  sszzkkoollee
ffiillmmoowweejj  ww  llaattaacchh  11995577--11996611,,  uuttrrwwaalliiłłaa  ddaawwnnąą  nnaazzwwęę  uulliiccyy..  DDzziiśś  nniieekkttóórrzzyy  mmiieesszzkkaańńccyy
zznnoowwuu  mmóówwiiąą,,  żżee  mmiieesszzkkaajjąą  pprrzzyy  uull..  KKaammiieennnneejj..  AAuuttoorreemm  ppłłaasskkoorrzzeeźźbbyy  jjeesstt  WWoojjcciieecchh
GGrryynniieewwiicczz,,  tteenn  ssaamm,,  kkttóórryy  wwyykkoonnaałł  ssłłyynnnnąą  ŁŁaawweecczzkkęę  TTuuwwiimmaa  nnaa  uulliiccyy  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj..  
JJeesstt  nnaa  nniieejj  wwyyrryyttyy  ffrraaggmmeenntt  ppiioosseennkkii,,  kkttóórrąą  śśppiieewwaałłaa  mm..iinn..  SSłłaawwaa  PPrrzzyybbyyllsskkaa  ii  EEllżżbbiieettaa
CCzzyyżżeewwsskkaa..  ZZaakkoocchhaannii  ttrrzzyymmaajjąą  nnaadd  ssoobbąą  oorrttaalliioonnoowwyy  ppłłaasszzcczz,,  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  ddllaa  llaatt
sszzeeśśććddzziieessiiąąttyycchh  XXXX  wwiieekkuu..  ZZaassłłaanniiaajjąą  ssiięę  pprrzzeedd  ddeesszzcczzeemm..
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Oczy mają niebieskie i siwe, 
dwuzłotówki w kieszeniach na kino, 
żywią się chlebem i piwem, 
marzną im ręce zimą: 

Kochankowie z ulicy Kamiennej 
pierścionków, kwiatów nie dają. 
Kochankowie z ulicy Kamiennej 
wcale Szekspira nie znają. 
Kochankowie z ulicy Kamiennej. 

Wieczorami na schodach i w bramach, 
dotykają się ręce spierzchnięte, 
trwają tak czasem aż do rana, 
kiecki są stare i zmięte. 

Kochankowie z ulicy Kamiennej 
tramwajem jeżdżą w podróże. 
Kochankowie z ulicy Kamiennej 
boją się gliny i stróża. 
Kochankowie z ulicy Kamiennej...

tekst Agnieszka Osiecka
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wiązania techniczne wzorowano na te-
atrach europejskich. Niemal przez cały czas
prowadzono prace modernizacyjne i upięk-
szające, zakupiono nowe meble i kostiumy,
ale pech prześladujący zespół dał i tu znać o
sobie; w nocy 25 października 1911 r. pożar
strawił budynek z całym wyposażeniem.

W maju następnego roku przystąpiono do
jego odbudowy według projektu Romualda Mil-
lera. 5 października 1912 r. odbyła się kolejna
uroczysta inauguracja teatru. Mieścił teraz 1160
widzów i posiadał najnowocześniejsze w Łodzi
rozwiązania techniczne. W latach międzywo-
jennych gmach należał do Teatru Miejskiego,
po 1945 r. zajął go Teatr Wojska Polskiego, a od
1949 r. do dzisiaj jest siedzibą Teatru im. Stefa-
na Jaracza. W 1970 r. fasada teatru i wnętrza zo-
stały znacznie przebudowane, ale widownia za-
chowała cząstkę dawnego wystroju.

++ Narożny budynek mieszkalny przy ul.
Jaracza 34 (Cegielniana 64) to ddaawwnnyy hhootteell
KKlluukkaass..  Powstał ok. 1888 r. na posesji Wil-
helma Landaua, od początku stał się sie-
dzibą miejskiego gimnazjum żeńskiego,
mieszkali w nim również niektórzy na-
uczyciele. W 1894 r. stał się własnością Fry-
deryka Klukasa i aż do 1903 r. mieściło się
w nim gimnazjum. Po przeniesieniu szkoły
na ul. Średnią 14 (dziś ul. Pomorska) dom
został poddany modernizacji z przezna-
czeniem na hotel i restaurację. Otwarty w
1904 r. pełnił funkcję do 1945 r. Po wyzwo-
leniu należał do Uniwersytetu Łódzkiego,
mieszkali w nim nauczyciele akademiccy,
później znajdowała się w nim redakcja wy-
dawnictw naukowych UŁ.

Nazwę hotelu „Klukas” utrwalił Julian Tu-
wim w „Kwiatach Polskich” przypominając
murzyńskiego aktora Aldridge'a: 

...Dość, że nad Łódkę zawędrował,
Tam na teatrze występował,
Tam zmarł na jakieś zapalenie
Z dala od Afryki-macierzy

13

I na cmentarzu łódzkim leży.
A mieszkał u „Klukasa” - tam gdzie
Pan Ignaś poznał swoją Andzię.
Co prawda w chwili śmierci aktora, tj. w

1867 r. hotelu jeszcze nie było, a Ira Aldridge
mieszkał i zmarł w  „Paradyzie”, ale ma Klu-
kas swoją literacką historię.

% Wracamy do ul. Kilińskiego i kontynuujemy spa-
cer w kierunku ul. Narutowicza.

++ Warto zwrócić uwagę na  kamienicę
przy ul. Kilińskiego 46, gdzie  13 września
1894 r. przyszedł na świat Julian Tuwim.
Jego rodzice byli spolonizowanymi Żyda-
mi, ojciec Izydor odbył praktykę banko-
wą w Paryżu, w Łodzi pracował w Banku
Azowsko-Dońskim, matka Adela pocho-
dziła z rodziny drukarza Leona Krukow-
skiego. W domu mówiono po polsku, a
poeta wyjaśniał po latach:

„... w języku żydow-
skim pisać nie mogę,
gdyż ani go nie znam,
ani nie znałem, ani go
w domu nigdy nie sły-
szałem. W mojej rodzi-
nie mówiło się zawsze
tylko po polsku i to,
czystą, bez fonetycz-
nego nalotu wschod-
niego, polszczyzną”.

„Matka uczyła nas szacunku do ludzi [...],
wpajała w nas zasady chrześcijańskie (choć
oficjalnie nie byliśmy chrześcijanami) i de-
mokratyczne. Całym sercem kochała Pol-
skę, jej kulturę i literaturę, i gdy jeszcze nie
umiałem czytać, sama odczytywała mi naj-
piękniejsze wiersze polskie, nuciła śliczne,
stare piosenki. To, że stałem się poetą, Jej
przede wszystkim zawdzięczam”.
% Po drugiej stronie ulicy stoi pusta kamienica.

14

++ Szkoła Pereca.  W 1945 roku, kiedy zakoń-
czyła się wojna, przy ul. Kilińskiego 49
otwarta została żydowska szkoła nosząca
imię pisarza jidysz Icchaka Lejba Pereca.
Uczyły się w niej dzieci żydowskie, które
przeżyły wojnę, wiele z nich miało za sobą
doświadczenia gett i hitlerowskich obozów.
Były tam lekcje żydowskiego i hebrajskiego,
ale też języka polskiego i historii Polski.
Wśród uczniów był m.in. przyszły pisarz
Henryk Grynberg. Kilka lat temu zrobiliśmy
mu tam zdjęcie. Wspominał po jak zjeżdżał
po poręczy... Z czasem szkoła została prze-
niesiona na Więckowskiego 13, róg Zachod-
niej, tuż obok Teatru Żydowskiego, który
dzielił scenę z Teatrem Nowym. Na początku
klasy były liczne, nawet przeładowane. Ale 
z roku na rok liczba uczniów malała. Wiele
rodzin żydowskich wyjeżdżało z Polski na
stałe. Byli rozczarowani tym, co się działo w
kraju. Po 1968 roku szkoła została zamknięta.

++ Narożnik ulic Kilińskiego i Narutowicza zaj-
muje hotel Polonia (ul. Narutowicza 38). Został
wzniesiony w latach 1910-1912, według projek-
tu Alberta Gunzla i początkowo nosił nazwę
Palast. Trójboczny ryzalit zwieńczony został
belwederem z kopułą. Wśród klasycyzujących
dekoracji elewacji wyróżniają się posągi kobiet
w antycznych szatach. Właściciele hotelu, Le-
on i Adela Dobrzyńscy, dołożyli wielu starań,
żeby wnętrza posiadały bogaty wystrój i no-
woczesne wyposażenie techniczne (ogrzewa-
nie, winda, oświetlenie, telefony, pralnia itp.).
W 1918 r. zmieniono nazwę hotelu na „Polonia
- Palast”, po 1945 został upaństwowiony, a na-
zwę skrócono. Od 1974 r. w miejscu pomiesz-
czeń na parterze utworzono podcienia. Przez
kilka ostatnich lat Polonia traciła na znaczeniu,
utraciła też gwiazdki. Ostatni generalny re-
mont sprawi, że nie tylko fasada hotelu odzy-
ska dawny blask. 

16
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Fasada Teatru im. S. Jaracza i odbijająca się w niej sylwetka kamienicy z naprzeciwka

Odnowiona elewacja od ul. Kilińskiego

Henryk Grynberg w podwórku dawnej szkoły
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% Z tego miejsca widać wspaniałą sylwetkę od-
nowionej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskie-
go ++ . Za nią puszy się potężny gmach elektro-
ciepłowni EC-1 ++ , która wkrótce ma stać się ser-
cem nowej dzielnicy sztuki.  

WWIIAADDUUKKTT  KKOOLLEEJJOOWWYY  
PPoonnaadd  uulliiccąą  WWiiddzzeewwsskkąą  ((KKiilliińńsskkiieeggoo))  ppoossttaa--
wwiioonnoo  ww  ddrruuggiieejj  ppoołłoowwiiee  XXIIXX  ww..  mmaassyywwnnyy
wwiiaadduukktt  uummoożżlliiwwiiaajjąąccyy  pprrzzeejjaazzdd  wwaaggoonnóóww
kkoolleejjoowwyycchh  nnaa  ppllaacc  sskkłłaaddoowwyy  pprrzzyy  uull..  DDzziikkiieejj
((SSiieennkkiieewwiicczzaa))..  NNiisskkii  wwiiaadduukktt  ssttaannoowwiiłł  pprrzzeezz
wwiieellee  llaatt  pprrzzeesszzkkooddęę  ddllaa  lliinniiii  ttrraammwwaajjoowweejj..
DDooppiieerroo  ww  11993355  rr..  ppooddjjęęttoo  ddeeccyyzzjjęę  oo  jjeeggoo
rroozzbbiióórrccee..  ZZggooddnniiee  zz  uucchhwwaałłąą  wwłłaaddzz  mmiieejj--
sskkiicchh  ii  śśrrooddoowwiisskk  kkoommbbaattaanncckkiicchh  ddaawwnnyy  ppllaacc
wwęęgglloowwyy  pprrzzeezznnaacczzoonnoo  nnaa  bbuuddoowwęę  DDoommuu  PPoo--
mmnniikkaa  MMaarrsszzaałłkkaa  JJ..  PPiiłłssuuddsskkiieeggoo,,  kkttóórryy  ssttaa--
nnąąłł  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  ppaarręę  llaatt  ppóóźźnniieejj..  

% Po przekątnej stoi wieżowiec, w którym mie-
ści się hotel Centrum ++ , wzniesiony według pro-
jektu Bronisława Marczaka na miejscu dawnych
kamienic.

NNaa  nnaarroożżnniikkuu  uulliiccyy  NNaarruuttoowwiicczzaa  ii  KKiilliińńsskkiiee--
ggoo  ssttaałłaa  dduużżaa  kkaammiieenniiccaa,,  kkttóórrąą  wwyybbuurrzzoonnoo  ww
11997711  rr..  pprrzzyy  uużżyycciiuu  ddyynnaammiittuu,,  ww  cceelluu  ppoosszzee--
rrzzeenniiaa  uulliiccyy  ii  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ppllaaccuu  ppoodd  bbuuddoo--
wwęę  hhootteelluu..  PPrrzzeezz  ddłłuużżsszzyy  cczzaass  ttrruuddnnoo  bbyyłłoo
uuzzyysskkaaćć  zzggooddęę  nnaa  uussuunniięęcciiee  bbuuddyynnkkuu,,  ddllaa
ppaarrttyyjjnnyycchh  ddeeccyyddeennttóóww  mmiiaałł  oonn  wwaarrttoośśćć  hhii--
ssttoorryycczznnąą  --  mmiieesszzkkaałł  ttuu......  FFeelliikkss  DDzziieerrżżyyńńsskkii..
WWyybbuurrzzeenniiaa  nnaa  uull..  NNaarruuttoowwiicczzaa  ddoottkknnęęłłyy
zznnaacczznnąą  cczzęęśśćć  ppiieerrzzeeii  ppoołłuuddnniioowweejj,,  ppoocczząątt--
kkoowwoo  oodd  uull..  SSiieennkkiieewwiicczzaa  ddoo  KKiilliińńsskkiieeggoo,,  aa
ppóóźźnniieejj  ttaakkżżee  ww  ssttrroonnęę  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkiieejj..
TTłłuummaacczzoonnoo  ttoo  uusspprraawwnniiaanniieemm  kkoommuunniikkaaccjjii
mmiieejjsskkiieejj..  PPrrootteessttyy  mmiiłłoośśnniikkóóww  mmiiaassttaa  zzaa--
ttrrzzyymmaałłyy  „„bbuurrzzyycciieellii””  ii  uurraattoowwaałłyy  ddwwaa  oossttaatt--
nniiee  ppoo  tteejj  ssttrroonniiee  bbuuddyynnkkii,,  ttuużż  pprrzzyy  nnaarroożżnnii--
kkuu  zz  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkąą..  TToo  jjeeddeenn  zz  ppiięękknniieejj--
sszzyycchh  bbuuddyynnkkóóww  ŁŁooddzzii..  OOdd  wwiieelluu  llaatt  zzaammiiaasstt
ggoo  rraattoowwaaćć  wwcciiąążż  ttrrwwaajjąą  ddyywwaaggaaccjjee,,  cczzyy
jjeeddnnaakk  nniiee  ppoosszzeerrzzyyćć  ttuu  uulliiccyy  NNaarruuttoowwiicczzaa……  
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cje żydowskich gazet. Podwórko należy do
ciekawszych w Łodzi. Interesujące są stare
garaże - dawne warsztaty. Piękna jest deko-
racja balkonów i markiz (niestety w tej chwi-
li elewacja się sypie), przetrwały też skrom-
ne witraże klatki schodowej.

% Po drodze mijamy kilka kolejnych kamienic z
przełomu XIX i XX w. W piętrowym budynku przy
ul. Narutowicza 28 mieści się Kredyt Bank, a z
boku wchodzi się do klubu Pewex.

PPeewweexx  --  wwbbrreeww  sskkoojjaarrzzeenniioomm  nniiee  jjeesstt  ttoo  oobb--
ccoojjęęzzyycczznnaa  nnaazzwwaa,,  aallee  sskkrróótt  oodd  pprrzzeeddssiięębbiioorr--
ssttwwaa  eekkssppoorrttuu  wweewwnnęęttrrzznneeggoo..  WW  cczzaassaacchh
PPRRLL  ttaakk  nnaazzyywwaałłaa  ssiięę  ssiieećć  sskklleeppóóww,,  kkttóórree  zzaajj--
mmoowwaałłyy  ssiięę  ddyyssttrryybbuuccjjąą  ttoowwaarróóww  ppoocchhooddzząą--
ccyycchh  zz  zzaaggrraanniiccyy..  KKuuppoowwaałłoo  ssiięę  ww  nniicchh  zzaaggrraa--
nniicczznnee  ppaappiieerroossyy,,  ddżżiinnssoowwee  ssppooddnniiee,,  ppiiwwoo  ww
ppuusszzkkaacchh,,  aa  nnaawweett  ccooccaa  ccoollęę  --  ttyycchh  rrzzeecczzyy  nniiee

% Skręcamy w ulicę Narutowicza.

++ Przy ul. Narutowicza 34 między zabytko-
wymi kamienicami stoi wwssppóółłcczzeessnnaa  wwyyssookkaa
pplloommbbaa..  W podwórzu znajdowała się fabry-
ka ksiąg handlowych, drukarnia i skład papie-
ru A. Ostrowskiego. Do dziś stare budynki za-
ciekawiają wyglądem.

++ Kamienica Chaima i Gersza Auerbachów
przy ul. Narutowicza 32 ma oryginalną fasa-
dę. Wśród neoromańskich i neorenesanso-
wych detali architektonicznych (charaktery-
styczne okna wzorowane na weneckim rene-
sansie) można zobaczyć nietoperze o ludz-
kich twarzach. Budynek zaprojektował łódz-
ki architekt Gustaw Landau-Gutenteger w
1896 r. Malownicza elewacja jest zapowiedzią
późniejszych secesyjnych dokonań architek-
ta. Łączy tu m.in. ceglane ściany z elementa-
mi tynkowanymi, renesansowe loggie i bal-
kony oraz klasyczne biforia z metalowymi
motywami dekoracji. Do dziś na boku jedne-
go z balkonów zachowały się fragmenty ro-
syjskich napisów. Przed wojną w podwórzu
znajdowała się fabryka wyrobów wełnianych
braci Teitelbaum, a w poprzecznej oficynie
Dom Agenturowo-Komisowy „Sair” repre-
zentujący londyńskie firmy chemiczne. Po
1945 roku przez kilka lat funkcjonowała tam
drukarnia prasy żydowskiej, a także redak-

21
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Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego wg projektu Hilarego Majewskiego to jeden z najcenniejszych łódzkich zabytków. Powstała 
w latach 1880-1884. Pretekstem do budowy świątyni było ocalenie cara Aleksandra II z zamachu 2 kwietnia 1879 r. Do komitetu
budowy weszli najwięksi łódzcy przedsiębiorcy. Świątynia zachwyca nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale też wystrojem wnętrza. 

Nietoperz z ludzką twarzą...

Kamienica Auerbachów przy ul. Narutowicza
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bbyyłłoo  ww  iinnnnyycchh  sskklleeppaacchh,,  aa  ww  PPeewweekkssiiee  mmoożżnnaa
jjee  bbyyłłoo  kkuuppiićć  wwyyłłąącczznniiee  zzaa  ddoollaarryy..

% Dochodzimy do kamienicy przy ul. Narutowi-
cza 24, w której działa klub Fundacji Laudera ++ .

FFUUNNDDAACCJJAA  RROONNAALLDDAA  SS..  LLAAUUDDEERRAA ffuunnkkccjjoo--
nnuujjee  ww  ŁŁooddzzii  oodd  11999933  rrookkuu..  JJeejj  cceelleemm  jjeesstt  ppoo--
mmoocc  oossoobboomm,,  kkttóórree  mmaajjąą  żżyyddoowwsskkiiee  kkoorrzzeenniiee,,
ww  ooddnnaalleezziieenniiuu  sswwoojjeejj  ttoożżssaammoośśccii..  PPrroowwaaddzzii
tteeżż  sszzeerrookkąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  eedduukkaaccyyjjnnąą  sskkiieerroowwaa--
nnąą  ddoo  oossóóbb  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  kkuullttuurrąą  żżyyddooww--
sskkąą..  ŁŁóóddzzkkii  KKlluubb  LLaauuddeerraa  oorrggaanniizzuujjee  wwyykkłłaaddyy
ddoottyycczząąccee  jjuuddaaiizzmmuu,,  kkoonncceerrttyy,,  lleekkccjjee  jjęęzzyykkaa
hheebbrraajjsskkiieeggoo,,  wwyyddaajjee  bbiiuulleettyynn  „„MMaaggeenn  DDaawwiidd””  
ii  mmaatteerriiaałłyy  eedduukkaaccyyjjnnee..  OOdd  11999988  rrookkuu  łłóóddzzkkii
kklluubb  kkiieerroowwaannyy  jjeesstt  pprrzzeezz  DDoorroottęę  ii  BBaarruucchhaa
CCiieessiieellsskkiicchh..  
WWiięęcceejj  nnaa  ssttrroonniiee::  wwwwww..llaauuddeerr..llooddzz..ppll

++Filharmonia Łódzka. W 1886 r. a terenie po-
sesji przy ul. Narutowicza 20 Ignacy Vogiel
wzniósł dom koncertowy. Fasada gmachu zo-
stała ozdobiona ogromnym arkadowym
oknem i kolumnami. W sali koncertowały
różne zespoły i znakomici soliści, m.in. Igna-
cy Paderewski i Artur Rubinstein, odbywa-
ły się w niej bale, akademie, imprezy towa-
rzystw dobroczynnych i odczyty. Od 1921 r.
gościł w nim na stałe zespół Łódzkiej Orkie-
stry Symfonicznej założonej w 1915 r. 

Budynek służył przez kilka dziesięciole-
ci łódzkim filharmonikom, aż do całkowite-
go zużycia technicznego. Na kilka lat prze-
niesiono występy filharmonii na ul. Piotr-
kowską 243. Wcześniej jednak zniszczono
charakterystyczną neorenesansową elewa-
cję, zachowując jedynie dużą niszę zamknię-
tą łukiem. 

Już w latach siedemdziesiątych XX w. wy-
sunięto propozycję wzniesienia nowej filhar-
monii, wybrano także dla niej nowe miejsce
przy zbiegu ul. Kilińskiego i dzisiejszej alei
Piłsudskiego. Umieszczono nawet w tym miej-
scu głaz z okolicznościowym napisem na mo-
siężnej tablicy. Po latach zapomniany głaz zo-
stał przeniesiony na dziedziniec Muzeum Ki-
nematografii. Antoni Szram, znany animator
łódzkiej kultury, chciał tym desperackim ge-
stem przypomnieć władzom miasta o podję-
tym zobowiązaniu. Nie odniosło to żadnego
skutku. Musiało minąć jeszcze kilka lat, by w
obliczu zagrożenia życia stary dom koncer-
towy, nazwany Filharmonią Łódzką, został
zamknięty. Tym razem bezpowrotnie. Począt-
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kowo myślano o wykorzystaniu fasady zabyt-
kowego gmachu przy wznoszeniu nowej bu-
dowli, rychło jednak zrezygnowano z tego po-
mysłu i na oczyszczonej działce, powiększo-
nej o sąsiednią posesję, rozpoczęto w 2000 r.
budowę najnowszej w kraju filharmonii. 

Jej projektant Romuald Loegler wykorzy-
stał charakterystyczny łuk jako główny motyw
dekoracyjny nowoczesnej, betonowo-szklanej
bryły budynku. Żal jednak, że nie udało się
uratować oryginału. 10 grudnia 2004 r. zapro-
szono melomanów na inauguracyjny kon-
cert Filharmonii Łódzkiej noszącej od 1984 r.
imię Artura Rubinsteina.

% Na tyłach filharmonii, stoi kino Bałtyk.

++ Kino Bałtyk. Przy ul. Dzielnej 18 (dziś ul.
Narutowicza 20) 8 X 1882 r. otwarto uroczy-
ście teatr Thalia. Powstał w miejscu sali tań-
ca Ignacego Vogla. Przemiana starej sali za-
jęła ekipom budowlanym zaledwie 3 tygo-
dnie! Projekt teatru powstał w firmie budow-
lanej Otto Gehliga. Widownia mieściła 800
osób, składała się z parteru, amfiteatru i dwu
balkonów. Nad głowami widzów znajdował
się ogromny malowany plafon wypełniony
wizerunkami poetów, dramatopisarzy i my-
ślicieli niemieckich lub uważanych za nie-
mieckich. Tym plastycznym akcentem pod-
kreślono narodowy, niemiecki  charakter te-
atru, ale na jego scenie nie zabrakło także pol-
skich nazwisk, występowali tu m.in.: Stani-
sław Trapszo, Gabriela Zapolska, Helena Mo-
drzejewska, Stanisław Miciński i Aleksander
Zelwerowicz. 5 września 1921 r. teatr spłonął,
a na jego zgliszczach powstała znów sala tań-
ca, przebudowana następnie na salę kinową.
18 marca 1925 r. otwarto tu kino Reduta, uzna-
wane za najnowocześniejsze w Łodzi. Prze-
stronna widownia składała się jak dawniej z
amfiteatru, balkonów i lóż. W miejscu znisz-
czonego plafonu zwieszał się ogromny żyran-
dol, główna ozdoba obiektu. Kolejna przebu-
dowa kina nastąpiła w 1927 r., od 20 maja wy-
stępuje jako Splendit i zaliczane jest do naj-
większych kin w Polsce. 14 listopada 1929 r. ło-
dzianie ustawiali się przed kasą w długiej ko-
lejce, bo tego dnia po raz pierwszy w Łodzi
ekran „przemówił” do widzów - pokazywa-
no dźwiękowy film „Statek komediantów”.

Nazwy zmieniano jeszcze trzy razy: na
Roxy (1933), Europa (1934) i Bałtyk (1945). W
1959 r. przeprowadzono gruntowną przebu-
dowę budynku i sali projekcyjnej, w efekcie
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powstało jedno z najnowocześniejszych kin
w kraju. Kolejny remont przyniósł nowe roz-
wiązania techniczne, a fasada została przy-
ozdobiona posągiem stanowiącym powięk-
szoną replikę filmowego Oskara. Przez kilka
lat, gdy wyburzono starą filharmonię, widać
go było z ul. Narutowicza. 

% Tuż za filharmonią i kinem Bałtyk stoi kolejna
ładnie odnowiona kamienica.

++ Remont  kamienicy przy ul. Narutowicza
18 miał być zakończony przed otwarciem fil-
harmonii, ale udało się to dopiero dwa lata
później. Budynek stanął w 1882 roku według
projektu Hilarego Majewskiego. Był to ele-
gancki dom mieszkalny, gdzie na parterze
działały sklepy. Renata Jabłońska, pisarka z
Izraela, wspominała podczas pobytu w Ło-
dzi, że jej dziadek - Dawid Klepkarczyk - pro-
wadził na froncie sklep z czekoladą i owoca-
mi egzotycznymi. - Pamiętam, że w dniach,
gdy były koncerty, otwierał sklep wieczorem
i bardzo się cieszył, kiedy panowie kupowa-
li bomboniery swoim damom - opowiadała.
Niestety remontu doczekała się tylko elewa-
cja frontowa. Po wejściu w podwórko czeka
nas wielkie rozczarowanie. Okna pomiesz-
czeń, gdzie kiedyś działała studencka spół-
dzielnia pracy Puchatek, są zasłonięte płach-
tami do ocieplania domów.

% Po drugiej stronie ul. Narutowicza za parkin-
giem widać gmach TVP 3.

++ Przez długi czas najwyższym łódzkim
budynkiem był tzw. wieżowiec telewizji.

Wznoszony od 1951 r. do 1955 r. służył cen-
tralom handlu zagranicznego. Liczył 16 kon-
dygnacji i miał 72 metry wysokości. Na ostat-
nich piętrach umieszczono pierwsze w mie-
ście studio telewizyjne, emitujące programy
od 22 lipca 1956 r. Później dobudowano z bo-
ku wieżowca czteropiętrowy budynek dosto-
sowany do potrzeb Łódzkiego Ośrodka Tele-
wizyjnego. Mieszczą się w nim studia nagra-
niowe, montażownie i pokoje dla pracowni-
ków programowych. 

Na szczycie wieżowca znajdują się cha-
rakterystyczne anteny nadawcze, a w jego
wnętrzu urządzono biura różnych jednostek
samorządowych.

Są plany przeniesienia telewizji do Cen-
trum Sztuki Świata powstającego na terenie
EC-1. 

26
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Budynek łódzkiej telewizji

Nowoczesny gmach filharmonii

Oskar przy wejściu do kina Bałtyk
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++ FFaabbrryykkaa  BBiirrnnbbaauumm--SScchhwwaarrttzz..  DDzziiśś  mmaałłoo  kkttoo
ppaammiięęttaa,,  żżee  nniieemmaall  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh  ppooddwwóórrkkaacchh
ppoommiięęddzzyy  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkąą  ii  SSiieennkkiieewwiicczzaa  ssttaałłyy  ddoo
11994400  rr..  rróóżżnnee  ffaabbrryykkii  wwłłóókkiieennnniicczzee..  NNaajjwwiięękksszzaa
zz  nniicchh  pprrzzyy  uull..  SSiieennkkiieewwiicczzaa  33//55  nnaalleeżżaałłaa  ddoo  IIzzyy--
ddoorraa  BBiirrnnbbaauummaa  ((11883366  --  11991122)),,  zzaałłoożżoonnaa  ww  11888800
rr..  pprroodduukkoowwaałłaa  pprrzzęęddzzęę  wweełłnniiaannąą,,  zzaattrruuddnniiaałłaa
330000  rroobboottnniikkóóww..  WWssppóóllnniikkiieemm  ww  pprroowwaaddzzeenniiuu
ffiirrmmyy  bbyyłł  EEddwwaarrdd  SScchhwwaarrttzz  zz  BBrrnnaa..  KKiieeddyy  ddoo  ssppóółł--
kkii  pprrzzyyssttąąppiiłł  kkoolleejjnnyy  wwssppóóllnniikk  zz  BBrrnnaa,,  AAddoollff  LLoo--
eeww,,  zzaakkuuppiioonnoo  ppuussttąą  ppaarrcceellęę  pprrzzyy  uull..  TTyyllnneejj  ii  ppoo--
ssttaawwiioonnoo  nnaa  nniieejj  dduużżąą  wwiieelloowwyyddzziiaałłoowwąą  ffaabbrryykkęę
ttkkaanniinn  wweełłnniiaannyycchh..  SSttaarree  bbuuddyynnkkii  pprrzzyy  uull..  SSiieenn--
kkiieewwiicczzaa  pprrzzeettrrwwaałłyy  ddoo  11994400  rr..,,  zziimmąą  zzoossttaałłyy  rroo--
zzeebbrraannee,,  aa  nnaa  ppuussttyymm  ppllaaccuu  ppoowwssttaałł  ppoo  kkiillkkuu  llaa--
ttaacchh  „„wwiieeżżoowwiieecc  tteelleewwiizzjjii””..  ZZ  ddaawwnneejj  zzaabbuuddoowwyy,,
kkttóórrąą  wwiiddaaćć  nnaa  ssttaarryymm  zzddjjęęcciiuu,,  pprrzzeettrrwwaałłaa  kkaa--
mmiieenniiccaa  pprrzzyy  ssaammeejj  uulliiccyy..

% Zbliżamy się do ul. Wschodniej.

++ 0kazała narożna kamienica przy ul. Naru-
towicza 16 zbudowana została w 1913 r. przez
Mosze Uryhsona. W dekoracjach kamienicy

28

27

cji zabytku, ale szacuje się, że będzie koszto-
wał 2-2,5 mln zł. 

- Trzeba odtworzyć mnóstwo detali. Na
razie nie widzę szansy, by wspólnota mogła
to udźwignąć  - przyznaje przedstawiciel Ad-
ministracji Centrum  I. Dlatego remont jest
robiony małymi kroczkami. Parę lat temu
wyremontowany został dach, teraz przyszedł
czas na narożną kopułę. Część elementów
zabytkowych została zdeponowana. Zosta-
ną potem umieszczone na elewacji.

% Skręcamy w ul. Wschodnią. Na budynku wisi
niewielka tabliczka przypominająca, że w latach
1928-1939 była to ulica nosząca imię Józefa Pił-
sudskiego.

wyróżnia się skromny detal o secesyjnym ry-
sunku i duża, lekko spłaszczona kopuła. 

Pięciokondygnacyjny budynek przy ul.
Narutowicza 16 należy do najokazalszych w
tym rejonie Łodzi. Początkowo narożna dział-
ka należała do budowniczego Otto Gehliga,
który zbudował na niej jednak tylko skrom-
ny parterowy dom. Obecny gmach stanął w
1911 roku, autorem projektu był znany łódz-
ki architekt Gustaw Landau-Gutenteger. Prze-
trwały liczne dekoracje z girlandami, wazo-
nami, bachantkami. Sto lat temu właścicie-
lem posesji byli małżonkowie Urisohn (Uryh-
son): Szmul Dawid Samuel, właściciel nie-
wielkiej fabryki wyrobów wełnianych przy
Piotrkowskiej 42 i jego żona Musze Rosa Ma-
nia. Był to wówczas ekskluzywny dom miesz-
kalny, stojący w najlepszym punkcie Łodzi,
pomiędzy dworcem kolei żelaznej i główną
ulicą, którą pokonywali wszyscy przyjezdni.
Dziś budynek jest w rękach wspólnoty miesz-
kaniowej, którą tworzą prywatni właściciele
i gmina Łódź. Od wielu lat czeka na general-
ny remont. Powstał nawet projekt konserwa-

10 | SPACEROWNIK  | OD KILIŃSKIEGO DO WSCHODNIEJ...

ULICA WSCHODNIA
Powstała u zarania Łodzi przemysłowej, sta-
nowiła wschodnią granicę zabudowy miesz-
kalnej Nowego Miasta.  W latach 40. XIX
wieku została przedłużona do ul. Dzielnej 
i zabudowana parterowymi domami. Dopiero
pod koniec XIX w. powstały przy niej okazałe
kamienice czynszowe z oficynami. Mieszkało
tu wielu prawników, dziennikarzy, kupców
i urzędników. Duży wpływ na rozwój ulicy
miało założenie przy niej stacji poczty konnej.
Napływ interesantów stworzył konieczność
budowy w pobliżu „poczhalterii” hoteli. 
Trzy z nich funkcjonowały przy ul. Wschod-
niej: International - pod numerem 30, Stern -
nr 62 i Europejski - nr 63. Jeszcze więcej ho-
teli otwarto przy ówczesnej ul. Południowej
(dziś ul. Rewolucji 1905 r.): pod nr 2 - Peters-
burski, nr 9 - Kupiecki, nr 12 - Ruski, nr 18 -
Paryski, nr 19 - Angielski, nr 25 - Warszaw-
ski.
Po 1931 r. zmieniono nazwę ulicy na Piłsud-
skiego. Przypomniano w ten sposób o związ-
kach Marszałka z Łodzią, mieszkał tu przez
kilka miesięcy 1899/1900 r. przy ul. Wschod-
niej 19. Po wojnie przywrócono ulicy starą
nazwę. To jedyna ulica w Łodzi, która ma
swój festiwal. 

Fabryka Birnbauma przy ulicy Sienkiewicza stała za dzisiejszym gmachem TVP

Dekoracje elewacji narożnej kamienicy przy ul. Narutowicza 16 i ul. Wschodniej 76
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++ Przy ul. Wschodniej 69 mieści się  Dom Au-
kcyjny Rynek Sztuki i galeria.  Regularnie od-
bywają się tam aukcje sztuki, gdzie wystawia-
ne są dzieła sztuki polskiej i zagranicznej. To
dość zaskakujące miejsce jak na komercyjny
punkt sprzedaży obrazów, bo okolica od lat
nie cieszy się dobrą sławą. Większość fronto-
wych budynków zajmują sklepy z tanią odzie-
żą. Ale to nie przeszkodziło właścicielom, by
ulokować Rynek Sztuki na drugiej pozycji za
warszawskim Rempexem pod względem licz-
by zorganizowanych aukcji w 2007 roku. - Oży-
wienie gospodarcze wpłynęło na obroty pol-
skiego rynku sztuki, także łódzkiego. Do hi-
storii przejdzie wynik aukcji promocyjnej, w
czasie której wylicytowano wszystkie ze 159
zaoferowanych dzieł autorstwa absolwentów
łódzkiej ASP im Wł. Strzemińskiego - czyta-
my na stronie internetowej. Są też  efekty dłu-
gotrwałego promowania przez Rynek Sztuki
twórczości artystów związanych z Łodzią -
ceny dzieł z tzw. kręgu Strzemińskiego rosną,
podobnie jak i łódzkich realistów. To jak naj-
lepsza wróżba dla łódzkiej sztuki i artystów.

++ Golonka przy ul. Wschodniej 65.  Ten adres
znają wszyscy miłośnicy golonek, bo nigdzie
nie smakują one tak, jak w restauracji, która
niegdyś nosiła właśnie taką nazwę. Należący
do PSS Społem niewielki lokal gastronomicz-
ny „Golonka” (teraz to restauracja Wschodnia)
był miejscem doskonale w Łodzi znanym. Wą-
ski, ciemny lokal został utworzony w pomiesz-
czeniach po dawnym sklepie. Powstał na po-
czątku lat 50. XX wieku i nadal podtrzymuje
gastronomiczną tradycję. 

Specjalnością zakładu jest golonka peklo-
wa podawana z grochem, kapustą zasmaża-
ną, chrzanikiem domowej roboty i kiszonym
ogórkiem. Można też zamówić flaczki staro-
polskie i zimną wódkę. Wszystko w scenerii
żywcem wziętej z lat 70.  Pani Danusia, któ-
ra wtedy była kelnerką, dziś jest właściciel-

30

ką knajpy. Przetrwały nawet popielniczki i
wazoniki z napisem Społem. Zmieniło się jed-
nak to, że kiedyś dziennie wydawano tu 500
golonek, dziś kilkanaście to dobry wynik.

++ Zupełnie inny lokal pojawił się w niewiel-
kim budynku przy ul. Wschodniej 57 - to  Plot-
karenka,  czyli herbaciarnia, gdzie podaje się
pyszne herbaty oraz ciasta własnej roboty, m.in.:
szarlotkę i sernik babuni z kakao i wiśniami.
Miejsce jest urokliwe, wypełnione starymi me-
blami i bibelotami z aukcji staroci. Kiedyś był
tu fryzjer, a potem mydlarnia. Teraz można wy-
pić Dolinę Muminków i herbatę z dodatkiem
bergamotki oraz czerwonego pieprzu. 

% Wędrując po ul. Wschodniej warto zaglądać
w podwórka. Przy ul. Wschodniej 57 zachowały

31

się kocie łby i trzepak. Mimo zniszczeń warto też
przyjrzeć się fasadom domów, choćby eklektycz-
nej kamienicy pod nr 55. Zaglądamy na ul. Jaracza.

++ Duża kamienica przy ul. Jaracza 7 nale-
żała do Abusza i Sary Nasiemskich, dekora-
cje fasady nawiązują miejscami do przemi-
jającej w tym okresie secesji. Budynek sta-
nął w 1914 r. Zwracają uwagę duże okna
pierwszego piętra, w skrywających się za ni-
mi pomieszczeniach w latach międzywo-
jennych funkcjonowała sala tańca Rafała
Kolskiego. W latach 60. XX w. powstały tu:
Rada Uczelniana ZSP UŁ, Klub Studencki
„Kontynenty” i Studencki Klub Turystycz-
ny UŁ „W siną dal”.

% Po drugiej stronie ul. Rewolucji 1905 r. przy 
ul. Jaracza 11 jest pusta kamienica. 

++ WW  cczzaassiiee  IIII  wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj  ppoodd  ttyymm
aaddrreesseemm  ((wwóówwcczzaass  bbyyłłaa  ttoo  MMoollttkkeessssttrraassssee  115577))
uurrzzęęddoowwaałłaa  nniieemmiieecckkaa  aaddmmiinniissttrraaccjjaa  łłóóddzzkkiiee--
ggoo  ggeettttaa..  BByyłł  ttoo  jjeeddeenn  zz  wwyyddzziiaałłóóww  zzaarrzząądduu  mmiiaa--
ssttaa  ŁŁooddzzii  zzaammiieenniioonneejj  wwkkrróóttccee  nnaa  LLiittzzmmaannnn--
ssttaaddtt..  NNaajjppiieerrww  kkiieerroowwnniikkiieemm  bbyyłł  JJoohhaannnn  MMooll--
ddeennhhaauueerr,,  aa  oodd  mmaajjaa  11994400  rrookkuu  HHaannss  BBiieebbooww,,
kkuuppiieecc  zz  BBrreemmyy,,  kkttóórryy  sswwoojjee  ssttaannoowwiisskkoo  sszzeeffaa
GGeettttoovveerrwwaallttuunngg  ppeełłnniiłł  ddoo  lliikkwwiiddaaccjjii  ggeettttaa  LLiitt--
zzmmaannnnssttaaddtt..

++ Na stronie internetowej podaje się, że
przy ul. Jaracza 11 znajduje się dom studenc-
ki. Tablica informuje, że mieści się tu katolic-
ka wspólnota Chemin Neuf. 

% Warto byłoby pójść dalej ul. Jaracza, by zoba-
czyć kilka ciekawych budynków, m.in. odnowione
kamienice pod nr 19 i 17 (tu kolejna ładna herba-
ciarnia Siódme Niebo z romantycznym nastrojem).
Pod nr 26 na budynku szkolnym zachowała się ta-
blica przypominająca, że przed II wojną światową
mieści się tutaj szkoła im. Królowej Jadwigi. Wra-
camy jednak na ul. Wschodnią.

34
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Licytowanie obrazów w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki przy ul. Wschodniej 69

Ulica Wschodnia ma swój własny festiwal
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++ Wschodnia 50. Na ścianie tej skromnej ka-
mienicy znajdują się dwie tablice pamiątko-
we, jedna mała, metalowa, ma trudno czytel-
ny tekst: 

Ku czci Isaaca Hofmana vel Ofman, wła-
ściciela domu przy ul. Wschodniej 50, który
zapoznał swoją siostrzenicę Gołdę Zegrzyń-
ską z Jakubem Cukier. W 1924 roku zawarli
oni związek małżeński w Booklyn w stanie
Nowy York. Oni na zawsze pozostaną w na-
szych sercach i pamięci rodziny Rubin, Wo-
di i Zuker, 1986 r.

Druga większa, kamien-
na przypomina prze-
chodniom o tym, że w
tym domu w roku 1896
mieszkał  Władysław
Stanisław Reymont,  au-
tor „Chłopów” i „Ziemi
obiecanej”.

FFeennoommeenn  ŁŁooddzzii  pprrzzeemmyyssłłoowweejj  sspprraawwiiaałł,,  żżee
zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  „„PPoollsskkiimm  MMaanncczzeesstteerreemm””
cciiąąggllee  rroossłłoo..  CChhooćć  wwiieelluu  ddzziieennnniikkaarrzzyy  ii  lliitteerraa--
ttóóww  ssttaarraałłoo  ssiięę  zzrroozzuummiieećć  ii  pprrzzyybblliiżżyyćć  cczzyy--
tteellnniikkoomm  aattmmoossffeerręę  żżyycciiaa  ww  ŁŁooddzzii,,  ttoo  nnaajjlleepp--
sszzyy,,  nnaajjżżyywwsszzyy  jjeejj  oobbrraazz  pprrzzeeddssttaawwiiłł  WWłłaaddyy--
ssłłaaww  RReeyymmoonntt..  WWyycchhoowwaannyy  ww  ttrraaddyyccyyjjnnyymm
kkaattoolliicckkiimm  ddoommuu  rrooddzziinnnnyymm,,  pprrzzeeppoojjoonnyymm
wwaarrttoośścciiaammii  ppaattrriioottyycczznnyymmii  ii  nnaarrooddoowwyymmii,,
wwiiddzziiaałł  ww  ttyymm  ddrraappiieeżżnnyymm  mmoolloocchhuu  pprrzzeemmyy--
ssłłoowwyymm  kkoossmmooppoolliittyycczznnyy  żżyywwiioołł,,  ppoozzbbaawwiioo--
nnyy  ppaattrriioottyycczznnyycchh  uucczzuućć..  NNaawweett  wwaarrttoośścciioo--
wwee  jjeeddnnoossttkkii  ssppaallaałłyy  ssiięę  ttuu  ww  ppooggoonnii  zzaa  mmii--
rraażżaammii  oobbiieeccyywwaannyymmii  pprrzzeezz  „„zziieemmiięę  oobbiieeccaa--
nnąą””..  PPrrzzeerraażżaałłoo  ttoo  ppiissaarrzzaa  ii  zzaacchhęęccaałłoo  ddoo
wwyyrraażżeenniiaa  ddeezzaapprroobbaattyy  uukkrryytteejj  ww  lliitteerraacckkiimm
ddzziieellee..

Reymont znał Łódź od dzieciństwa (nie-
udane egzaminy do gimnazjum), a po latach
odwiedzał ją, by poznać Ignacego Dąbrow-
skiego, autora „Matki” i „Śmierci”, zamiesz-

35

kie opowieści, plotki i anegdoty. Potem wra-
cał do domu i przelewał na papier wrażenia.
Spał zwykle do południa. Pod koniec lata wy-
jechał do ojcowskiego młyna w Prażkach, a
stąd do Paryża, z którego wysyłał do „Kurie-
ra” kolejne odcinki „Ziemi obiecanej”, lite-
rackiego portretu miasta drapieżnego i fa-
scynującego, pokazanego z malarskim mi-
strzostwem. 

Powieść wydana w 1899 r. w formie książ-
kowej przyniosła autorowi zasłużony rozgłos,
przetłumaczono ją na dziesięć języków, i zda-
rza się, że wielu dzisiejszych turystów traktu-
je powieść jak przewodnik po dawnej Łodzi.

% Na parterze budynku przy ul. Wschodniej 49
od kilku lat mieści się  redakcja  „Tygla Kultury”.
++ Tu także mieszka poeta Zdzisław Jaskuła i je-
go żona Sława Lisiecka, znakomita tłumaczka li-
teratury języka niemieckiego.

36

kałego przy ul. Południowej 24 (obecnie ul.
Rewolucji 1905 r.). W 1894 r. złożył wizytę zna-
nym dziennikarzom łódzkim Melanii i Kazi-
mierzowi Łaganowskim, a w następnym ro-
ku odwiedził mieszkającą tu Gabrielę Zapol-
ską. Reymont pisał w 1895 r. do krytyka Jana
Lorentowicza: 

Łódź zajmuje mnie i porywa wieloma rze-
czami /.../ dla mnie Łódź jest jakąś mistycz-
ną wprost potęgą /.../, która ogarnia swoją
władzą coraz szersze koła ludzkie. Uwiel-
biam masy ludzkie, kocham żywioły, prze-
padam za wszystkim, co się staje dopiero - a
wszystko to mam w Łodzi. Łódź to epos dla
mnie. 

Częste przyjazdy do Łodzi łączyły się z
planowaną już w tym czasie powieścią o mie-
ście. Pisał wtedy do brata: Zrobiłem ze swo-
imi wydawcami Wolffami umowę świeżą na
powieść /.../, ale muszę na kilka miesięcy wy-
prowadzić się do Łodzi, aby na miejscu po-
robić studia odpowiednie, poznać świat i in-
teresa. Palę się w straszliwy sposób do tej po-
wieści”.

Pół roku później, w kwietniu 1896 r. za-
mieszkał na krótko w pomieszczeniu agen-
tury warszawskiego „Kuriera Codziennego”
przy ul. Piotrkowskiej 46 (w gazecie tej uka-
zywała się każdego dnia łódzka kronika). W
tym samym budynku znajdowało się przed-
stawicielstwo firmy Gebethnera i Wolffa, a
jego kierownik Juliusz Goźliński udostępnił
Reymontowi pokój przy ul. Wschodniej 50,
w lewej oficynie tej kamienicy.  Pisarz pro-
wadził w Łodzi życie prawdziwie cygańskie.
Odwiedzał teatry, osiedla fabryczne, podczas
tych wędrówek wsłuchiwał się w puls prze-
mysłowego miasta, szukał korzeni jego dyna-
micznego rozwoju, obserwował mieszkań-
ców. Po zmroku godzinami przesiadywał w
popularnej i modnej cukierni Roszkowskie-
go przy ul. Piotrkowskiej 76. Mieli tu swoje
stałe miejsca przedstawiciele różnych zawo-
dów, kilka stolików zajmowali dziennikarze
i literaci. Reymont chłonął łapczywie wszyst-
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Ulica Wschodnia to raj dla fotoreporterów - warto się tam wybrać 

ZDZISŁAW JASKUŁA 
urodził się w 1951 roku w Łasku. To jedna z
barwniejszych postaci Łodzi, a jego mieszka-
nie przy ul. Wschodniej 49 było miejscem lite-
rackich spotkań, dyskusji i nierzadko - co tu
ukrywać - libacji. A zawsze można było się za-
opatrzyć w brakujący trunek, nawet w naj-
trudniejszych czasach, bo w okolicy nigdy nie
brakowało melin. Jaskuła studiował filologię
polską najpierw na Uniwersytecie Łódzkim,
potem na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Już wtedy należał do bohemy literackiej.
Oficjalnie za datę jego debiutu podaje się rok
1969 (publikacja wierszy na łamach „Poezji"),
ale znacznie wcześniej pisał, a nawet wyda-
wał swoje tomiki poetyckie. Oficjalna wersja
życiorysu mówi o czterech tomach poetyc-
kich: „Zbieg okoliczności", „Dwa poematy”,
„Wieczór autorski" i „Maszyna do pisania". 
W latach 90. Jaskuła był dyrektorem Teatru
Studyjnego (który w tym czasie odniósł wiele
sukcesów i zdobywał nagrody, m.in. „Złote
Maski" dla „Varietes - Tuwim" i „Nie-boskiej
komedii" w reżyserii Zdzisława Jaskuły oraz
„Srebrne Łódki" dla „Nie-boskiej komedii" 
i „Przedstawienia pożegnalnego" także w jego
reżyserii). Teatr Studyjny zlikwidowano w
1997 roku, a już następny sezon poeta rozpo-
czął jako dyrektor naczelny i artystyczny od-
restaurowanego Teatru Nowego. Od 1999 Za-
rząd Miasta odwołał go ze stanowiska i od te-
go czasu poeta współpracuje z różnymi sce-
nami w Polsce, wraz z żoną Sławą Lisiecką
przetłumaczył na nowo „Tako rzecze Zaratu-
stra” Nietschego, pisze do prasy. 
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TTYYGGIIEELL  KKUULLTTUURRYY,,
uukkaazzuujjee  ssiięę  ww  ŁŁooddzzii
oodd  11999966  rr..  JJeeggoo  zzaałłoo--
żżyycciieellaammii  bbyyllii  ppooeettaa
ZZbbiiggnniieeww  DDoommiinniiaakk  ii
ZZbbiiggnniieeww  WW..  NNoowwaakk,,
kkttóórryy  oodd  śśmmiieerrccii
DDoommiinniiaakkaa  ssaamm  kkiiee--
rruujjee  ppiissmmeemm  ((zzoossttaałł
nnaaggrrooddzzoonnyy  pprrzzeezz
NNiieezzaalleeżżnnąą  FFuunnddaaccjjęę
PPooppiieerraanniiaa  KKuullttuurryy

PPoollsskkiieejj,,  aa  nnoommiinnoowwaałł  ggoo  ssaamm  JJeerrzzyy  GGiiee--
ddrrooyycc,,  ttwwóórrccaa  ppaarryysskkiieejj  „„KKuullttuurryy””))..  TToo  ppiissmmoo
ggłłóówwnniiee  lliitteerraacckkiiee,,  aallee  zzaammiieesszzcczzaa  ttaakkżżee  tteekk--
ssttyy  ddoottyycczząąccee  hhiissttoorriiii,,  ssooccjjoollooggiiii  ii  sszzeerrookkoo
ppoojjmmoowwaanneejj  ppoolliittoollooggiiii..  MMaa  nnaa  kkoonncciiee  ttaakkżżee
nnuummeerryy  mmoonnooggrraaffiicczznnee,,  nnpp..  oo  LLiittwwiiee,,  UUkkrraa--
iinniiee,,  BBuułłggaarriiii,,  SSaannkktt  PPeetteerrssbbuurrgguu,,  PPoorrttuuggaalliiii,,
zzaammiieesszzcczzaa  ttłłuummaacczzeenniiaa  lliitteerraacckkiiee  zz  rróóżżnnyycchh
jjęęzzyykkóóww  ii  oodd  kkiillkkuu  llaatt  pprrzzyyzznnaajjee  NNaaggrrooddęę  
iimm..  ZZbbiiggnniieewwaa  DDoommiinniiaakkaa  zzaa  pprrzzeekkłłaaddyy  ppoo--
eezzjjii  ppoollsskkiieejj  nnaa  jjęęzzyykkii  ssłłoowwiiaańńsskkiiee..  AAuuttoorreemm
ggrraaffiicczznnyymm  „„TTyyggllaa””  jjeesstt  AAnnddrrzzeejj  CChhęęttkkoo,,  aauu--
ttoorreemm  ookkłłaaddeekk  --  ZZbbiiggnniieeww  KKoosszzaałłkkoowwsskkii..  OOdd
11999999  rr..  „„TTyyggiieell  KKuullttuurryy””  pprrzzyyzznnaajjee  „„SSpprręężżyy--
nnęę””  ((ttęę  nnaaggrrooddęę  wwcczzeeśśnniieejj  wwrręęcczzaałłaa  rreeddaakkccjjaa
„„KKaalleejjddoosskkooppuu””))..  WWśśrróódd    jjeejj  llaauurreeaattóóww  ssąą  lluu--
ddzziiee,,  kkttóórryycchh  łłąącczzyy  uuppooddoobbaanniiee  ddoo  ŁŁooddzzii  ii
ddzziiaałłaanniiee  nnaa  jjeejj  kkoorrzzyyśśćć,,  mm..iinn..::  JJóózzeeff  RRoobbaa--
kkoowwsskkii,,  RRyysszzaarrdd  WWaaśśkkoo,,  AAnnttoonnii  SSzzrraamm,,  
aa  ww  rrookkuu  22000088  --  JJaaddwwiiggaa  ii  JJaannuusszz  TTrryyzznnoo--
wwiiee..  WW  BBiibblliiootteeccee  TTyyggllaa  KKuullttuurryy  wwyysszzłłoo  bbllii--
sskkoo  4400  kkssiiąążżeekk,,  ww  ttyymm  „„BBaallllaaddaa  oo  ŚŚlleeppyymm
MMaakkssiiee””  AArrnnoollddaa  MMoossttoowwiicczzaa””,,  „„PPoojjlliinn..  OObbrraa--
zzyy  ii  wwssppoommnniieenniiaa  zz  ŁŁooddzzii””  JJeecchhiieellaa  JJeesszzaaii
TTrruunnkkaa,,  „„RRoozzwwaażżaanniiaa  oo  oojjcczzyyźźnniiee  oojjccaa””  SSttee--
ffaannaa  MMiieecczznniikkoowwsskkiieeggoo,,  aannttoollooggiiaa  nniieezzaalleeżż--
nneeggoo  ppiissmmaa  „„PPuullss””..

++ Przy ul. Wschodniej 45 ulokowało się nie-
dawno Centrum Kultury Żywej Białe Gawrony.
Efektem działań są m.in. murale na oficynie
wewnętrznej. Można tam przeczytać takie
myśli: „Sami tworzymy rzeczywistość”, „Bądź

37

zmianą, którą chcesz zobaczyć”, „Jest to pięk-
ny świat przy całej swej złudności, znoju i
rozwiewanych marzeniach”...

FFuunnddaaccjjaa na rzecz Kultury Żywej Białe Gaw-
rony organizuje od 2007 roku Festiwal Ulicy
Wschodniej, który ma zmienić stereotypowe
spojrzenie na to miejsce. - To jest niezwykłe
miejsce z kapitalnym klimatem i wspaniałymi
ludźmi - podkreślają pomysłodawcy. Na po-
dwórkach i w starych kamienicach organizo-
wane są wystawy, koncerty, warsztaty plastycz-
ne i muzyczne, pokazy filmowe, dyskusje, a na-
wet... zawody sportowe. W działaniach biorą
udział studenci różnych łódzkich uczelni arty-
stycznych, a zapraszani są do nich także miesz-
kańcy ulicy Wschodniej. „Za nasz główny cel
obraliśmy stworzenie Centrum Kultury Żywej,
ośrodka łączącego cechy centrum wolnego cza-
su, galerii sztuki i instytutu nowej myśli”. Bia-
łe Gawrony zbierają informacje o ulicy Wschod-
niej, zagospodarowują pustostany, organizują
warsztaty dla dzieci i młodzieży. „Pomysł za-
czerpnęliśmy z innych krajów Unii Europej-
skiej. Zaletą takich ośrodków jest to, że mają
bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną
i pozbawione są biurokratycznego formalizmu”
- czytamy na www.biale gawrony.org. 
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BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY uuwwaażżaajjąą  kkoonnkkuurreennccjjęę  zzaa
ffaannaabbeerriiee  nnaaddppoobbuuddlliiwwyycchh..  RRaazzeemm  mmoożżnnaa
zznnaacczznniiee  wwiięęcceejj  zzddzziiaałłaaćć..  
BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY wwoolląą,,  bbyy  rroossłłoo  ddrrzzeewwoo,,
nnaa  kkttóórryymm  żżyyjjąą  nniiżż  rróóssłł  PPKKBB..  
BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY nniiee  cchhccąą,,  bbyy  iicchh  ddoomm  ii
ppllaanneettęę  zzaammiieenniioonnoo  ww  ssttrreeffęę  wwoollnneeggoo
hhaannddlluu..  ZZddeeccyyddoowwaanniiee  uuwwaażżaammyy,,  żżee  nniiee
wwsszzyyssttkkoo  jjeesstt  nnaa  sspprrzzeeddaażż..  
BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY wwoolląą  oogglląąddaaćć  kkssiięężżyycc  nniiżż
wwiieecczzoorrnnee  wwiiaaddoommoośśccii..  
BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY mmaajjąą  oottwwaarrttee  uummyyssłłyy,,
oocczzyy  ii  uusszzyy..  
BBIIAAŁŁEE  GGAAWWRROONNYY nniiee  zzmmuusszzaajjąą  nniikkooggoo  ddoo
bbiiaałłooggaawwrroonniizzmmuu..  ZZaammiiaasstt  ssttaawwaaćć  ssiięę
ggaawwrroonneemm  bbyyllee  jjaakkiimm,,  zzoossttaańń  ffiioolleettoowwyymm
wwrróóbblleemm..  

% Jak widać ul. Wschodnia to prawdziwy gejzer
sztuki. A to jeszcze nie koniec. Przed nami Galeria
Wschodnia.

++ Pod numerem 29 mieści się Galeria
Wschodnia, którą znają wszyscy łódzcy miło-
śnicy sztuki. Jej nazwa bierze się od ulicy,
przy której powstała w 1984 roku. Mieści się
w prywatnym dwupokojowym mieszkaniu
i utrzymywana jest z prywatnych środków.
Jej założycielami są Adam Klimczak i Jerzy
Grzegorski. Galeria Wschodnia nastawiona
jest głównie na sztukę nowych mediów, foto-
grafię, wideo i performance, ściśle współpra-
cuje z artystami, którzy skupiają się na alter-
natywnych i eksperymentalnych działaniach,
m.in. Józefem Robakowskim i Ryszardem
Waśką. To nie tylko miejsce wystaw, ale spo-
tkań, warsztatów i koncertów. Twórcom ga-
lerii bliskie są projekty tworzone wspólnie z
grupami artystów czy galeriami. Galeria
Wschodnia to jedna z najważniejszych pol-
skich galerii lat 80.

% Docieramy do ul. Rewolucji 1905 r., gdzie w
czerwcu 1905 roku rozgorzały najkrwawsze wal-
ki. Tu właśnie stały barykady. 

++ Okazała kamienica przy ul. Południowej
11 (Rewolucji 1905 r.), róg Wschodniej, nale-
żała do Fryderyka Abla, właściciela założo-
nej tu w 1888 r. fabryki sukna i kortów, pro-
dukcja ręczna odbywała się na 120 warszta-
tach. Po dwu latach powstała druga fabryka
złożona z przędzalni wełny i apretury przy
ul. Milsza 57 (obecnie Kopernika). W 1896 r.
przeniesiono tam również tkalnię, a fabrykę
przy ul. Wschodniej zlikwidowano. Jedynie
duży sklep na parterze kamienicy z wełnia-
nymi chustami i tkaninami ubraniowymi
przypominał o profesji właściciela domu.

39

38

Galeria Wschodnia jest zawsze otwarta 
na artystyczne działania

Na ulicy Wschodniej świeci słońce dzięki Białym Gawronom
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++ Warto zwrócić uwagę na dom stojący przy
ul. Pomorskiej 13. Ma charakterystyczne ozdo-
by wykuszy w formie orłów. Budynek powstał
według projektu Gustawa Landau-Gutente-
gera. Kilka kroków za nim jest właśnie remon-
towany gmach Towarzystwa Kredytowego Mia-
sta Łodzi ++ , jeden z najpiękniejszych obiek-
tów miasta, o którym szeroko pisaliśmy w po-
przednim „Spacerowniku”, a vis-a-vis jest sie-
dziba Gminy Wyznaniowej Żydowskiej ++ z ma-
łą synagogą, koszerną restauracją Cafe Tuwim
i domem gościnnym. Obok budynku IV LO ++
(dawne gimnazjum żeńskie Sczanieckiej i sie-
dziba Rady Miejskiej) stał kiedyś narożny
dom, a zaraz za nim był zajazd ++ , który pa-
miętają jeszcze nieco starsi łodzianie. 

% Przechodzimy na drugą stronę ul. Wschodniej. 

++ W październiku 1899 r. do kamienicy przy
ul. Wschodniej 19, stojącej tuż za rogiem ul.
Średniej, wprowadził się stateczny adwokat
Józef Dąbrowski i jego żona Maria. Pod tym
nazwiskiem ukrywał się Józef Piłsudski, re-
daktor i wydawca organu PPS „Robotnik”.
Adwokacka profesja miała usprawiedliwiać
częste odwiedziny mieszkania przez kurie-
rów PPS. Małżonkowie zamieszkali na pierw-
szym piętrze w mieszkaniu nr 4. W gabine-

46

45

44

43

42

41

1

jącym. W 1910 r. Towarzystwo kupiło pose-
sję przy ul. Południowej 19 i otworzyło w
niej klinikę położniczą dla biednych kobiet
wyznania mojżeszowego i ambulatorium.
W latach dwudziestych uruchomiono do-
datkowo gabinet dentystyczny, aptekę i ga-
binet fizykoterapii. Jesienią 1939 r. władze
okupacyjne zamknęły klinikę, nie usunę-
ły jednak hebrajskiego napisu z fasady.
Szkoda, że nie został odnowiony. Na razie
częściowo zasłania go tablica przypomina-
jąca, że tu mieści się teraz Przedszkole Miej-
skie nr 71.

% Wracamy na ul. Wschodnią i dochodzimy do
ul. Pomorskiej (w czasach PRL nosiła imię Marce-
lego Nowotki, a wcześniej była ulicą Średnią), przy
której stoją bardzo ciekawe, eleganckie kamie-
nice.

PPIIEERRWWSSZZAA  PPOOCCZZTTAA.. PPoo  ddrruuggiieejj  ssttrroonniiee
uulliiccyy,,  nnaa  nnaarroożżnniikkuu  ssttaałł  dduużżyy  ppaarrtteerroowwyy
ddoomm  pprrzzyyssppoossoobbiioonnyy  nnaa  zzaajjaazzdd  zz  ppoocczz--
tthhaalltteerriiąą..  TTuu  ddoocciieerraallii  wwsszzyyssccyy  ppooddrróóżż--
nnii  pprraaggnnąąccyy  rroobbiićć  iinntteerreessyy  zz  łłóóddzzkkiimmii
pprrzzeeddssiięębbiioorrccaammii..  KKaarreettkkii  ppoocczzttoowwee
pprrzzeewwoozziiłłyy  ppaassaażżeerróóww,,  ppaacczzkkii  ii  lliissttyy..
KKaażżddeeggoo  ddnniiaa  oo  ggooddzz..  77..3300  ooddjjeeżżddżżaałłaa
ssppeeccjjaallnnaa  ppoocczzttaa  ddoo  ssttaaccjjii  kkoolleejjoowweejj  ww
RRookkiicciinnaacchh,,  kkttóórraa  bbyyłłaa  ppoołłoożżoonnaa  nnaajjbbllii--
żżeejj  ŁŁooddzzii..  ZZaa  ppoocczzttoowwyymm  ddyylliiżżaannsseemm
cczzęęssttoo  ppooddąążżaałłaa  ttzzww..  eekkssttrraappoocczzttaa,,  cczzyyllii
zzwwyycczzaajjnnaa  bbrryycczzkkaa  zzbbiieerraajjąąccaa  ttyycchh,,  kkttóó--
rryymm  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  ddoossttaaćć  ddoo  ppoocczzttoowweejj
kkaarreettkkii..  PPoo  ddoopprroowwaaddzzeenniiuu  ddoo  mmiiaassttaa  llii--
nniiii  kkoolleejjoowweejj  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  ppoocczzttoo--
wwyymmii  ppoojjaazzddaammii  zznnaacczznniiee  zzmmaallaałłoo..
ZZrreesszzttąą  jjuużż  wwcczzeeśśnniieejj  ppoojjaawwiiłłaa  ssiięę  kkoonn--
kkuurreennccjjaa  ww  ppoossttaaccii  oommnniibbuussóóww  ii  ffuurrmmaa--
nneekk,,  nniieekkttóórree  zz  nniicchh  uurrzząąddzzaałłyy  nnaa  ttrraa--
ssaacchh  ddoojjaazzddoowwyycchh  pprraawwddzziiwwee  wwyyśścciiggii  
zz  ppoocczzttoowwyymmii  ddyylliiżżaannssaammii..  NNiieewwyyggoodd--
nnyy,,  cciiaassnnyy  zzaajjaazzdd  pprrzzyy  uull..  PPoołłuuddnniioowweejj
pprrzzeettrrwwaałł  ddoo  11887722  rr..,,  ppoocczzttęę  kkoonnnnąą  pprrzzee--
nniieessiioonnoo  nnaa  uull..  ZZaawwaaddzzkkąą  99  ((ddzziiśś  uull..
PPrróócchhnniikkaa)),,  aa  ppóóźźnniieejj  nnaa  uull..  WWiiddzzeewwsskkąą
((KKiilliińńsskkiieeggoo))  ww  ssąąssiieeddzzttwwoo  ssttaaccjjii  kkoolleejjoo--
wweejj..

% Możemy skręcić na chwilę w prawo w ul. Re-
wolucji 1905 roku.

++ Na ścianie budynklu  przy ul. Rewolu-
cji 1905 r. nr  19 dobrze widoczny jest
fragment hebrajskiego napisu, który przy-
pomina, że w tej posesji mieściło się Łódz-
kie Żydowskie Towarzystwo Pomocy Chorym
„Linas-Hacholim”. Założone w 1907 r. przez
okolicznych kupców i mieszczan postawi-
ło przed sobą jasno określony cel: osobi-
ście pielęgnować w nocy, udzielać pomo-
cy lekarskiej, felczerskiej, wydawać bez-
płatnie lekarstwa, udzielać pożyczek i bez-
zwrotnych zapomóg wszystkim potrzebu-

40
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Podwórko, w którym mieści się Przedszkole nr 71, dawniej Linas - Hacholim 

Fragment hebrajskiego napisu przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 19

Detal z ulicy Pomorskiej 13
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cie zainstalowana została niewielka drukar-
ka ręczna zwana „bostonką” , wydrukowano
na niej trzy numery konspiracyjnej gazetki,
a 22 lutego 1900 r. podczas drukowania czwar-
tego numeru „Robotnika” do mieszkania
wtargnęli carscy żandarmi, dotarli tu śledząc
współpracownika Piłsudskiego, członka ści-
słego kierownictwa PPS inż. Aleksandra Ma-
linowskiego. Rewizja trwała 10 godzin. Nie
spodziewali się aż takiej zdobyczy, Józef Pił-
sudski i jego żona trafili do więzienia na ul.
Długiej (Gdańskiej), a stąd przewiezieni zo-
stali do  Cytadeli Warszawskiej. W 1938 r.
otwarto w dawnym mieszkaniu muzeum po-
święcone pracy konspiracyjnej Piłsudskie-
go. Po wejściu hitlerowców do Łodzi zostało
ono zamknięte, a do pustych pomieszczeń
wprowadzili się niemieccy osadnicy.

Dopiero w 1981 r. przypomniano łodzia-
nom o tych faktach, wtedy na ścianie budyn-
ku, poniżej okna dawnego gabinetu Józefa Pił-
sudskiego zawieszono dużą tablicę pamiąt-
kową wykonaną według projektu Antoniego
Biłasa i Eugeniusza Zduniewskiego. Warto za-
pamiętać wypisane na niej słowa Marszałka:
„ Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo”.

% Docieramy do ul. Północnej. Przed nami park
Staromiejski i zabytkowa już pętla tramwajowa.

++ Pętla tramwajowa, czyli po łódzku „krań-
cówka” przy ulicy Północnej, powstawała w
dwu etapach. Najpierw 22 lipca 1951 roku od-
dano do użytku torowisko. Kończyły tu bieg
tramwaje jadące z Konstantynowa, Lutomier-
ska, Zgierza i Ozorkowa. 22 lipca następne-
go roku gotowy już był budynek poczekalni,
mieściły się w nim także pomieszczenia dla
dyspozytora i tramwajarzy oraz kasy. Archi-
tektura poczekalni nawiązywała do moder-
nistycznego stylu przystanków na liniach
warszawskiego węzła kolejowego. W szczy-
towym okresie w tym miejscu kończyło tra-
sę aż sześć linii - 26, 43, 43bis, 44 (z Aleksan-
drowa Łódzkiego), 45 i 46. Od stycznia 2001
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ULICA SOLNA
Dziś już niewielu łodzian pamięta, że nazwa
ulicy nie pochodzi od soli, ale od nazwiska
żydowskiego kupca Samuela Zaltzmana,
jednego z pierwszych, który zyskał takie
znaczenie, że wybudował domy poza
rewirem żydowskim.
Samuel Zaltzman (Saltzman) zajmował się
pośrednictwem w handlu przędzą
bawełnianą i tkaninami. Miał też firmę
budowlaną. Dorobił się sporego majątku.
Pomiędzy ul. Północną i Średnią postawił
murowane budynki i wytyczył prywatną
ulicę. Był osobą bardzo religijną, finansował
rozbudowę synagogi, budowę mykwy przy 
ul. Wolborskiej oraz domu modlitwy i szkoły
żydowskiej przy ul. Solnej. Zmarł w 1877
roku i został pochowany na starym
cmentarzu żydowskim przy ul. Wesołej na
Starym Mieście. 

Pętla tramwajowa w parku Staromiejskim, znanym też jako „park śledzia”

Tablica na domu przy ul. Wschodniej 19
dedykowana Józefowi Piłsudskiemu

roku kończyły tu bieg już tylko tramwaje li-
nii 45 do Zgierza i 46 do Ozorkowa. Wcześniej
w 1995 r. zlikwidowano tramwajowe połącze-
nie z Aleksandrowem, a potem przedłużono
linię z Konstantynowa Łódzkiego na Stoki
oraz wydłużono trasy na linii zgierskiej i krań-
cówka przestała być potrzebna. Tory zarosły
trawą a budynek straszył wybitymi szybami.
Społeczne organizacje zrzeszające miłośni-
ków Łodzi i komunikacji miejskiej wysunę-
ły propozycję zagospodarowania turystycz-
nego pętli, ale władze miasta pozostały głu-
che na te głosy. Czekano podobno na inwe-
stora. Dopiero w 2008 r. budynek został po-
malowany, a pod jego dachem urządzono wy-
stawę fotografii. Wygląda na to, że kultura
wzięła górę nad handlowym biznesem. 

% Spacer kończymy na ul. Solnej ++ , przy której
stoją budynki należące do Urzędu Marszałkowskie-
go.
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Skrzyżowanie ul. Wschodniej i Pomorskiej, lata 70. XX w., w głębi dawny zajazd
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+ul. Kilińskiego 2,  róg ul. Północnej - dawna
fabryka Biedermannów, dziś siedziba firmy Atlas.
++ul. Franciszkańska 1/5 - dawny pałac Alfreda
Biedermanna, obecnie Uniwersytet Łódzki.
++ul. Kilińskiego 1/3 - dawne zabudowania nale-
żące do Teodora Kundela, od 1879 r. do Roberta
Biedermanna. 
++ ul. Pomorska 34/36 - Browar Karola Gottlie-
ba Anstadta, dziś Browary Łódzkie S.A.
++ul. Rewolucji 1905 r., róg ul. Kilińskiego - miej-
sce wydarzeń rewolucyjnych i barykad.
++ul. Rewolucji 1905 r. nr 28 - kamienica Wilhel-
ma Reichera.
++ ul. Rewolucji 1905 r. nr 28 - prywatna syna-
goga Reicherów. 
++ul. Rewolucji 1905 r. nr 44 - willa Leona Rap-
paporta. 
++ ul. Kilińskiego 29 - synagoga, której nie było
„Beit Izrael”, miała stanąć w 1939 roku. 
++ul. Włókiennicza 11 - dom architekta miejskie-
go Hilarego Majewskiego. 
++ ul. Włókiennicza 2 fontanna nawiązująca do
wiersza A. Osieckiej „Kochankowie z ulicy Kamien-
nej”. 
++ul. Jaracza 27 - Teatr im. Stefana Jaracza, kie-
dyś magazyn Towarzystwa Transportowego „Na-
dieżda” przy ul. Cegielnianej 63. 
++ ul. Jaracza 34 (Cegielniana 64) - dawny ho-
tel Kluska, powstał na posesji Wilhelma Landaua. 
++ul. Kilińskiego 46 - tu 13 września 1894 r. przy-
szedł na świat Julian Tuwim. 
++ ul. Kilińskiego 49 - szkoła im. Pereca, gdzie
uczył się m.in. Henryk Grynberg. 
++ ul. Narutowicza 38 - hotel Polonia. 
++ ul. Kilińskiego 56 - odnowiona cerkiew 
pw. św. Aleksandra Newskiego. 
++ gmach elektrociepłowni EC-1, która prze-
kształca się w centrum sztuki.  
++ul. Kilińskiego 59/63 - hotel Centrum. 
++ ul. Narutowicza 34 -  współczesna wysoka
plomba, w głębi dawna fabryka i willa. 
++ul. Narutowicza 32 - piękna kamienica Chaima
i Gersza Auerbachów. 
++ ul. Narutowicza 24 - Łódzki Klub Laudera.
++ul. Narutowicza 28 - Filharmonia Łódzka. 
++ul. Narutowicza 20 - Kino Bałtyk, niegdyś sa-
la tańca Ignacego Vogla i teatr Thalia. 
++ul. Narutowicza 18 - elegancka czynszówka. 
++ul. Sienkiewicza 3 - wieżowiec telewizji.
++ul. Sienkiewicza 5 - dawniej w tym miejscu sta-
ła potężna fabryka Birnbaum-Schwartz. 
++ ul. Narutowicza 16 - kamienica zbudowana 
w 1913 r. przez Mosze Uryhsona. 
++ ul. Wschodnia 69 - Dom Aukcyjny Rynek Sztu-
ki i galeria.   
++ ul. Wschodnia 65 - restauracja Golonka. 
++ ul. Wschodnia 57 -  herbaciarnia Plotkarenka. 
++ ul. Jaracza 7 - kamienica należała kiedyś do
Abusza i Sary Nasiemskich. 
++ ul. Jaracza 11 - w czasie wojny tu mieścila się
siedziba niemieckiego zarządu getta Litzmann-
stadt. 
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++ ul. Pomorska 13 - budynek wg projektu Gusta-
wa Landau-Gutentegera. 
++ ul. Pomorska 21 - gmach Towarzystwa Kredy-
towego Miasta Łodzi.
++ ul. Pomorska 18 - siedziba Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Łodzi. 
++ ul. Pomorska 16 - budynek IV LO, dawne gim-
nazjum żeńskie Sczanieckiej i siedziba Rady Miej-
skiej. 
++ ul. Wschodnia 24 - parking, kiedyś stał tutaj
zajazd. 
++ ul. Wschodnia 19 - tu mieszkał Józef Piłsud-
ski pod pseudonimem Józef Dąbrowski i jego żo-
na Maria. 
++pętla tramwajowa przy ulicy Północnej. 
++ ul. Solna - prywatna ulica wybudowana przez
kupca Salzmana.
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++ ul. Jaracza 11 - tablica informuje, że mieści się
tu katolicka wspólnota Chemin Neuf. 
++ Wschodnia 50 - w tym budynku mieszkał Wła-
dysław Reymont podczas pracy nad „Ziemią obie-
caną”. 
++ ul. Wschodnia 49  - redakcja  „Tygla Kultury”,
mieszkanie Zdzisława Jaskuły.
++ ul. Wschodnia 45 - Centrum Kultury Żywej
Białe Gawrony.  
++ ul. Wschodnia 29 - Galeria Wschodnia. 
++ ul. Rewolucji 1905 r. nr 11, róg Wschodniej,
kamienica należała do Fryderyka Abla, właścicie-
la założonej tu w 1888 r. fabryki sukna i kortów. 
++ ul. Rewolucji 1905 r. nr 19 - widoczny jest he-
brajski napis, który przypomina, że w tej posesji mie-
ściło się  Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Pomocy
Chorym „Linas - Hacholim”, dziś przedszkole.
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