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ym razem wybieramy się na spacer po Górnej. Miłośnicy Łodzi nie darowaliby nam, gdybyśmy pominęli tę
dzielnicę. Postanowiliśmy jednak zacząć wędrówkę od katedry ewangelicko-augsburskiej pw. św. Mateusza,
bo dotąd nie była na szlaku naszych „Spacerowników”. Startujemy o godz. 15 sprzed kościoła przy ul. Piotrkowskiej 283. Odwiedzimy też królestwo Geyerów, pierwszą potężną fabrykę Łodzi. A potem wkroczymy na Górny
Rynek i zaczniemy oglądać okolicę. Zwiedzimy trzy piękne parki: Legionów, Wenecja i Sielanka, zobaczymy wspaniałe pofabrykanckie wille i kilka ciekawych fabryk. Niestety, poznamy tylko kawałek Górnej, bo to przecież ogromny teren i zasługuje na kilka spacerów, na inne przyjdzie jeszcze czas. Tym razem zahaczymy m.in. o Nowe Rokicie.
Zapraszamy do oglądania Łodzi razem z nami. Prosimy też o wszelkie uzupełnienia. Jeśli znacie państwo miejsca, po
których oprowadzamy, macie stare zdjęcia, pamiętacie anegdoty związane z opisywanymi przez nas okolicami i ich
mieszkańcami, czekamy na listy i uwagi.
RYSZARD BONISŁAWSKI, JOANNA PODOLSKA

Listy prosimy kierować na adres:
„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź
e-mail: spacerownik@lodz.agora.pl
z dopiskiem „Spacerownik”
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„GÓRNA” PIOTRKOWSKA

Kościół pw. św. Mateusza
1

1

% Spotykamy się o godz. 15 przed kościołem
ewnagelicko-augsburskim pw. św. Mateusza przy
ul. Piotrkowskiej 283.
1 Kościół ewangelicki pw. św. Mateusza (ul. Piotr+
kowska 283) nawiązuje stylem do sztuki romańskiej, posiada 80-metrową wieżę i kwadratową
nawę główną przykrytą kopułą. Na bocznych
ścianach umieszczono ogromne rozety (okrągłe okna z bogatą koronkową kamieniarką) z
witrażami. Wnętrze ma kształt krzyża greckiego, którego trzy ramiona wypełniają empory
i chór, a w zachodnim ramieniu umieszczono
prezbiterium. Na miejscach siedzących można pomieścić ponad 3 tys. osób. Cztery masywne filary wspierają kopułę wznoszącą się na
26 m . Nawa jest oświetlona delikatnymi promieniami przenikającymi przez witraże wypełniające wszystkie okna. Dla rozproszenia półmroku wprowadzono lampy elektryczne
umieszczone wstylowych kinkietach iw ogromnym żyrandolu. Został wykonany w warszawskiej firmie brązowniczej Braci Łopieńskich
i zadziwia wielkością. Na jego trzech wznoszących się stopniowo kręgach (cztery, trzy i dwa
metry średnicy) zainstalowano 241 lamp. Organy pochodzą z czeskiej firmy Braci Rieger
i słyną z doskonałego brzmienia.

Pierwsza ewangelicka świątynia pw. Trójcy
Świętej stanęła w Łodzi w 1828 r. przy ówczesnym Nowym Rynku (dzisiejszy plac Wolności),
w sąsiedztwie ratusza. Na kolejną czekano do
1884 r., powstała przy ul. Dzikiej (dziś ul. Sienkiewicza) i otrzymała wezwanie św. Jana. W tym
czasie liczba ewangelików zbliżała się do 40 tysięcy, postanowiono więc powiększyć stary ko-

ściół i w 1892 r. oddano go do użytku w dzisiejszej postaci. Od 1945 r. obie świątynie są użytkowane przez parafie katolickie. Ciągle powiększająca się liczba wiernych i brak świątyni w południowej części miasta doprowadziły do wzniesienia trzeciego kościoła, któremu nadano wezwanie św. Mateusza.
Starania o jego budowę trwały od 1901 r. do
1906 r. Plany świątyni przygotował Johanes
Wende, a prace budowlane powierzono firmie
Wende i Klause. 8 października 1909 r. po uroczystym nabożeństwie wmurowano w fundamenty przyszłego kościoła akt erekcyjny.
Pierwszą gotową jego częścią była duża kaplica
położona za prezbiterium, zwana Mateusikiem.
Poświęcona w połowie 1910 r. służyła wiernym
przez cały czas budowy świątyni. Neoromański
korpus kościoła powstał w stanie surowym już
w 1914 r., ale działania wojenne spowodowały
wstrzymanie prac na wiele lat. Dopiero w listopadzie 1928 r. kościół został poświęcony, a na
czele parafii stanął ks. Adolf Loefler.
Warto wspomnieć, że z inicjatywy ks. biskupa
Juliusza Bursche w 1926 r. powstała tu Organizacja Polskich Ewangelików, a księża Karol
Kotula i Ryszard Paszke odprawiali nabożeństwa w języku polskim.

Witraż nad wewnętrznymi drzwiami
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Ołtarz główny

Rozeta w bocznej ścianie świątyni

Organy z czeskiej firmy Braci Rieger

% Przechodzimy ul. Piotrkowską i przed nami potężny gmach Białej Fabryki, dziś Centralne Muzeum
Włókiennictwa.

2 Biała Fabryka Ludwika Geyera (ul. Piotrkow+
ska 282) wybudowana została w latach 1835-1839 r. w stylu klasycystycznym. Właśnie tu
w 1839 r. zadymił pierwszy fabryczny komin
w Łodzi. Z biegiem lat Geyerowie powiększyli zakład, zajmując także tereny położone po
drugiej stronie ul. Piotrkowskiej. Przez wiele
lat ich firma była wzorem solidności, zatrudniała ponad 3500 osób.

Ludwik Geyer pochodził z Saksonii. Przybył do
Łodzi w 1828 roku i na terenie osady Łódka, na
lewym brzegu rzeki Jasień, zaczął budowę swego królestwa. Rozpoczynał skromnie – od drukarni surowego perkalu, ale jego fortuna błyskawicznie rosła, podobnie jak potrzeby rozwijającej się fabryki. Bardzo szybko stał się pionierem
produkcji przemysłowej. Tuż po przybyciu do
Łodzi Geyerowie zamieszkali w niewielkim trzyizbowym domu, tak samo jak inni łódzcy rzemieślnicy. W latach trzydziestych XIX wieku
przy ulicy Piotrkowskiej 282/284, nieopodal
stawu na Jasieni, wybudował trzypiętrową
przędzalnię bawełny.

Była to wówczas największa fabryka w Łodzi. Przypominała bardziej budynek mieszkalny niż zakład przemysłowy. Gmach wzorowany był na angielskich budynkach fabrycznych,
zbudowany został w stylu klasycystycznym.
Został otynkowany, a potem pomalowany na
biało. Dlatego przylgnęła do niego nazwa „Biała Fabryka” używana do dziś.
Pierwotnie na dachu geyerowskiej fabryki
stała nawet... altanka – swoisty taras widokowy, który można dostrzec na starych fotografiach. W 1839 roku w fabryce uruchomiono
pierwszą w Łodzi maszynę parową i postawiono pierwszy komin. Na początku lat 40. fabrykant dokupił jeszcze teren po drugiej stronie
ulicy, a pod Łodzią uruchomił cukrownię, gorzelnię, cegielnię i tartak.Z czasem okazało się,
że zaciągał pożyczki, których nie mógł spłacić.
Był pierwszym łódzkim fabrykantem na wielką skalę, ale umierał jako bankrut. Już w 1859
r. Bank Polski zabrał za długi jego pałacyk. Budynek mieszkalny przy pl. Reymonta 1, co
prawda, przetrwał i można go obejrzeć, ale po
wielu zmianach i przebudowach nie prezentuje się zbyt okazale. Synowie Geyera ponownie powrócili do łódzkiej elity przemysłowej.
Mieli po jednej stronie Piotrkowskiej potężną
Białą Fabrykę, po drugiej „czerwoną” (po wojnie Eskimo).
W 1959 r. wysłużony, zabytkowy budynek
przekazano Muzeum Historii Włókiennictwa,
które od 1 stycznia 1960 r. stało się samodzielną placówką. Od tego czasu muzeum zgromadziło 1300 tkanin artystycznych współczesnych, 1000 tkanin zabytkowych, 70 tys. tkanin przemysłowych, 4 tys. wyrobów ludowych,
setki maszyn i urządzeń oraz tysiące dokumentów ilustrujących rozwój Łodzi i okręgu.
Najmłodszy dział prezentuje odzież od XIX-wiecznej do współczesnej. Chlubą muzeum
jest kolekcja tkanin artystycznych, w tym prace znanych artystów, m.in: Magdaleny Abakanowicz. Zbiory muzealne pokazywano na wystawach w 120 krajach.

TOMASZ STAŃCZAK

MAŁGORZATA KUJAWKA (3)

WNĘTRZE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA

Biała Fabryka Ludwika Geyera

Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało
placówce tytuł Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Od 1974 r. co trzy lata organizowana jest w Łodzi międzynarodowa wystawa
współczesnych tkanin artystycznych „Triennale Tkaniny”.
W 2002 roku Fundacja Otwartego Muzeum
Techniki z Wrocławia zwyciężyła w konkursie
na przebudowę i modernizację wschodniego
skrzydła muzeum, które dopiero niedawno
przyłączono do placówki. Po modernizacji
w budynku znajdzie się dwukondygnacyjna
sala wystawiennicza, biblioteka, kawiarnia
i zrekonstruowana zabytkowa hala maszyn.
Wejście do muzeum zostanie przeniesione na
ulicę Milionową i prowadzić będzie przez skansen drewnianego budownictwa łódzkiego.
Kształt przyszłego skansenu już się wyłania:
po dwóch stronach ulicy wyłożonej „kocimi
łbami” stanie pięć domów robotniczych i rzemieślniczych z XIX wieku. Między nimi kościół
z 1886 r., a najbliżej drzew starego parku secesyjna willa letniskowa. Na fundamentach stanęły już pierwsze drewniaki. Dom z ul. Kopernika 42, kawałek drewniaka z ul. Wólczańskiej
i parterowy z ul. Żeromskiego 68. Wkrótce przeniesiony zostanie kościół ewangelicki z Nowosolnej i przepiękny dom letniskowy z ul. Scaleniowej. W odrestaurowanych budynkach mają powstać pracownie rzemieślnicze.
TOMASZ STAŃCZAK
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Sala wystawowa w CMW
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RYSZARD BONISŁAWSKI

Widok na Białą Fabrykę od strony parku Reymonta

w rodzinnej firmie. Gruntownie wykształcony prowadził dział sprzedaży i zasiadał w radzie nadzorczej zakładów L. Geyera. Podziwiano jego aktywność społeczną w Chrześcijańskim Towarzystwie Dobroczynności, w Izbie
Przemysłowo-Handlowej i w Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim.
Geyerowie zapisali się w historii Łodzi w sposób
szczególny. Choć byli Niemcami z pochodzenia,
zostali polskimi patriotami. Robert Geyer, wnuk
Ludwika, zapłacił za ten wybór cenę najwyższą.
12 grudnia 1939 r., po odmowie podpisania
volkslisty, został w swoim domu zastrzelony
przez gestapowców. Wraz z nim zginął Gwido
John, syn innego znanego przemysłowca. Była
to przestroga dla osób niemieckiego pochodzenia, które nie chciały podpisać volkslisty. Warto
pamiętać, że Robert Geyer stanowczo przeciwstawił się rabunkowej polityce niemieckich okupantów już w latach I wojny światowej. W niepodległej Polsce za działalność na rzecz kraju
otrzymał Krzyż Orderu Polonia Restituta. Na początku 1939 r. współpracował z Komitetem Pomocy Polskim Więźniom Radogoszcza.
4 Budynek biurowy stojący tuż za Białą Fa+
bryką początkowo był połączony z niewielką
gazownią Geyerów. Po 1945 r. wykorzystywany do celów socjalnych. Dziś mieści się w nim
Krajowa Izba Mody. Budynki fabryczne po drugiej stronie ulicy przekształcono na hurtownie i magazyny.

% Tuż za Białą Fabryką zaczyna się staw na rzece
Jasień i park Reymonta.

Witraż z willi Roberta Geyera
1

1

5 Park Reymonta, który jest ładnym tłem dla
+
klasycystycznej Białej Fabryki powstał równocześnie z zabudową mieszkalną i przemysłową. Początkowo po południowej stronie stawu
wznosiły się budynki fabryczne należące do
Ludwika Geyera. Mieściły się w nich maszyny
drukarskie i kadzie farbiarskie. Po rozbudowie
zakładów stare budynki rozebrano i urządzono na ich miejscu park. Miał on proste założenia, składał się z części regularnej z rabatami

kwiatowymi i z części spacerowej utrzymanej
w stylu ogrodów angielskich. Ozdobą był staw,
który początkowo zajmował większą powierzchnię niż dziś. Z ciekawszych gatunków drzew
spotkamy tu: skrzydłorzech kaukaski o sześciu
rozgałęzionych pniach, obok rośnie największa w Łodzi surmia wielkokwiatowa, czyli katalpa, o pięknych dużych liściach i długich strąkach z nasionami, są też limby, sosny – wejmutka i czarna, magnolia, wiązy i piramidalna odmiana dębu.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

3
+Jeden
z najpiękniejszych łódzkich witraży
znajduje się w pałacu Roberta Geyera przy
ul. Piotrkowskiej 280, róg ul. Milionowej.
To wielce zasłużony budynek dla historii
Łodzi, choć nieco zapomniany. Pierwotnie
były tu warsztaty mechaniczne. Na piętrze
była sala tańca z drewnianą estradą, na której występowały zespoły teatralne oraz koncertowały i odbywały próby pierwsze orkiestry i chóry wspierane przez Ludwika Geyera. Po 1860 r. „dom zabaw” przystosowano
do celów mieszkalnych, bo zadłużony Ludwik Geyer sprzedał swój pałac przy Górnym Rynku Bankowi Polskiemu. W późniejszych latach mieszkał w nim Gustaw Geyer
z rodziną, a następnie jego syn Robert, zastrzelony przez Niemców. Po okupacji hitlerowskiej willę przeznaczono na przedszkole zakładów im. Feliksa Dzierżyńskiego i podczas któregoś remontu witraż został zamalowany. Po upadku zakładu budynek przeszedł w ręce firmy ubezpieczeniowej Amplico Life, która przystosowała wnętrza do potrzeb biurowych i podczas remontu odkryto
secesyjny witraż w oknie klatki schodowej.
Dzięki zachowanej sygnaturze wiemy, że został wykonany w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleńskiego w 1911 r. Tematem
szklanego obrazu jest panorama południowej części ulicy Piotrkowskiej z budynkami
Geyerowskimi na pierwszym planie. Delikatne pastelowe barwy, miękkie, płynne linie,
a także stylizowany rysunek są typowe dla
tego malowniczego stylu. Autorzy projektu
witraża posłużyli się starą litografią
Władysława Walkiewicza, zaczerpniętą
z pierwszego opisu Łodzi opublikowanego
w 1853 r. przez Oskara Flatta („Opis miasta
Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym”).
Nie ma wątpliwości, że witraż został zamówiony w Krakowie przez Roberta Geyera, który w 1911 r. obchodził dziesięciolecie pracy

MAŁGORZATA KUJAWKA

% Od strony ul. Milionowej jest budynek, który
również zapisał się w historii Łodzi.

Dworek Geyerów przy ul. Piotrkowskiej 286
6 Klasycystyczny dworek (ul. Piotrkowska 286),
+
który przetrwał do dziś, powstał w 1833 r. To
już drugi łódzki dom Geyerów. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza gruntownemu remontowi
przeprowadzonemu w 1951 r. Obecnie jest tam
firma Skok.
7
+W
1943 r. na Górnym Rynku (róg Piotrkowskiej) stanął kolejny budynek mieszkalny rodziny. To pierwszy fabrykancki pałac w Łodzi. Jak piszą specjaliści, renesansową architekturą nawiązywał do palazzo della Cancelaria w Rzymie.
Szybko, bo już w 1860 r. sprzedano go, dla ratowania finansów firmy, Bankowi Polskiemu. To
właśnie stąd powstańcy styczniowi zabrali kasę w nocy 31 stycznia 1863 r. W 1877 r. budynek
stał się własnością Ferdynanda Fischera, który
z kolei odstąpił go w roku 1884 Fiselowi Freindlichowi. W 1910 r. budynek uległ gruntownej
przebudowie i dziś już zupełnie nie przypomina eleganckiego domu bogatego fabrykanta.

%uu
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8 Górny Rynek był południową bramą wjazdo+
wą do Łodzi. Na placu do początku XX w. było
targowisko, wokół ulokowało się kilka zajazdów.
Pierwszym właścicielem gruntów przy Górnym Rynku był przedsiębiorca z Saksonii Jan
Krystian Rundzieher (należał do pierwszych
osadników przybyłych do Łodzi). Po jego
bankructwie Geyer nabył na licytacji jego posesje. Odkąd fabrykant zamieszkał przy Górnym Rynku, zaczęto go nawet nazywać Rynkiem Geyera, ale dziś obie nazwy przeszły do
historii. Młodzi łodzianie znają to miejsce wyłącznie jako plac Reymonta. Natomiast Górniakiem nazywa się hale targowe przy pl. Niepodległości.
Górniak dostał imię Reymonta w 1925 r.,
zaraz po śmierci pisarza. Wtedy także jego
imieniem nazwano park nad rozlewiskiem Jasienia. W 1967 r. łodzianie postanowili uczcić
stulecie urodzin Władysława Reymonta wieloma popularyzatorskimi akcjami i przedsięwzięciami. Łódzki poeta Marian Piechal rzucił wówczas pomysł, by w Łodzi opisanej barwnie w „Ziemi obiecanej”, postawić mu pomnik.
Pojawiły się m.in. głosy krytyczne i zarzuty, że
Reymont nie był piewcą walki klasowej proletariatu. Pomysł mógł się zmaterializować dopiero po 1975 r., gdy kolejnymi inicjatorami
budowy pomnika stali się członkowie... Cechu
Rzemiosł Metalowych z Łódzkiej Izby Rzemieślniczej. Przypomnieli, że pisarz rozpoczynał karierę od nauki rzemiosła krawieckiego. 15 października 1977 r. na uporządkowanym placu Reymonta wmurowano akt erekcyjny, a rok później stanął pomnik noblisty.

Władysław Reymont przybył do Łodzi
w 1896 r. z zadaniem zgromadzenia materiałów do powieści o tym dynamicznym, fascynującym mieście. Zamieszkał przy ul.
Wschodniej 50 (tablica pamiątkowa) i przez
kilka miesięcy wsłuchiwał się w puls Łodzi.
Efektem stała się powieść, w której miasto
jest głównym bohaterem, a na jego tle pojawia się galeria postaci łączących w sobie ce-

chy podpatrzone i uwypuklone z wielkim mistrzostwem. Żywy język i obrazowość skłaniały twórców filmowych (w tym Andrzeja
Wajdę) do przeniesienia powieści na ekrany.

Autorem pomnika był Wacław Wołosewicz.
Posąg odlany z brązu liczy 3,75 m i jest wyniesiony na granitowym cokole (1,65
m) ponad poziom placu. Twarz
pisarza skierowana jest na zachód, w stronę ul. Piotrkowskiej.
Spiżowa postać trzyma w dłoniach
wieniec ze zbóż, na cokole znalazł
się odlany z brązu autograf
pisarza. Waga posągu
osiągnęła cztery tony, odlew złożony z21 elementów wykonano w ciągu
dwóch miesięcy. Pomnik wrósł
na stałe w pejzaż rynku, który
częścią zabudowy łączy nasze
czasy z latami wielkich przemian
Łodzi przemysłowej. Narożny
dom Geyera, budynki fabryczne
przy ul.Piotrkowskiej i mieszkalne przy ul. Rzgowskiej przetrwały w takiej samej postaci, w jakiej oglądał je
W. Reymont w 1896 r. Natomiast mostem łączącym wiek XIX z XXI
jest szklany wieżowiec PKO.

otwarto korty tenisowe klubu sportowego „Geyer”. W okresie powojennym nieco dalej stanął
budynek poczty (wzniesiony w 1961 r.).

% Po drugiej stronie ulicy nie wolno przeoczyć budynku z rzeźbą górala „spod samiuśkich Tater”…
11 Kamienica „Pod Góralem” (ul. Piotrkowska
+
292) została zbudowana w 1909 r. przez Leona
Lubotynowicza dla Jana Witolda Starowicza.
Zastosowanie dekoracyjnych elementów stylu zakopiańskiego było wyrazem patriotyzmu
igustu właściciela. Brama była ozdobiona ściennymi malowidłami przedstawiającymi Tatry,
awe wnękach klatki schodowej ikorytarzy znajdowały się popiersia wielkich pisarzy polskich.
Wykonał je, podobnie jak rzeźbę górala na
frontonie, artysta rzeźbiarz Władysław Czapliński. W tym domu
otworzono pierwszy
sklep spółdzielczy – informuje o tym tablica
pamiątkowa. Budynek
będzie wkrótce świętował swoje stulecie, niestety, dziś prezentuje
się smutno, a była to
niegdyś bardzo piękna
kamienica. Niektórzy
pamiętają, że właśnie
tu mieścił się słynny
warsztat rowerowy.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

Górny Rynek z fabryką i pałacem Geyerów, widok z pocz. XX w.

10 Przy ul. Piotrkowskiej 307, są apteka i kan+
tor, w jednym z kolejnych domów znajduje się
Pizzeria Antonio. Przy Piotrkowskiej 311 w 1936 r.

% Wracamy do placu Reymonta obok wieżowca
PKO, który wprowadził nieco nowoczesności w tę
część Łodzi. Skręcamy w ul. Przybyszewskiego. Na
obrzeżu parku stoi elegancka willa.
12 Willa Eugeniusza Geyera (ul. Przybyszewskie+
go 6/8)wzniesiona została na przełomie XIX
i XX w. w stylu nawiązującym do renesansu.
W ostatnich latach została nieco podreperowana, ma teraz ostry różowy kolor. Dziś jest
siedzibą Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

ARCHIWUM CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŁODZI
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% Po drugiej stronie ul. Piotrkowskiej cały czas
ciągnie się zabudowa dawnej fabryki, dziś część
zajęły różne sklepy i hurtownie, m.in. sklep kolonialny: palarnia kawy, herbaty i przyprawy świata, gdzie czuć zapachy z wszystkich zakątków
globu.
9 W budynku biurowym zakładów Geyera
+
(Piotrkowska 295) w okresie międzywojennym znajdowała się sala widowiskowa, w której Józef Pilarski pokazywał część spektakli
Teatru Popularnego, a sportowcy organizowali zajęcia sekcji bokserskiej i szermierczej
(od 1927 r.).

Willa Eugeniusza Geyera

% Nieco dalej przyciąga uwagę ciekawą architekturą niewysoki budynek z szarą elewacją.
1

1

RADOSŁAW JÓŹWIAK

ŁÓDŹ - GÓRNA I NIE TYLKO...
bliczności robotniczej, ale właściciele czynili starania, by wyświetlane filmy wpływały na podnoszenie poziomu odbiorców! Dziś
w dawnym kinie ulokowały się kantor i sklep
z antykami.
ULICA RZGOWSKA

% Również na dalszym odcinku ul. Przybyszewskiego jest wiele ciekawych budynków, ale my wracamy do Górnego Rynku. Jeszcze tylko jeden niewielki postój.
14
+Po
nieparzystej stronie ul. Przybyszewskiego 13, w skromnym parterowym domu, przez
dziesiątki lat funkcjonowała jedna z najstarszych i najlepszych łódzkich cukierni. Należała
do rodziny Gostomskich. Prowadzili oni także produkcję wyrobów czekoladowych. Przed
najważniejszymi świętami na wystawie sklepowej wystawiano ogromne czekoladowe
„rzeźby”, które przyciągały uwagę przechodniów doskonałością kształtów i proporcji.
Przed kilku laty cukiernia została zlikwidowana, a szkoda... Dziś w niewielkim domu
mieszczą się sklep, lombard i wideoteka.

7

Bożemu archidiecezję łódzką, postanowił,
że pierwszą świątynię, na której budowę
otrzyma pozwolenie, poświęci Apostołce
Bożego Miłosierdzia bł. Faustynie. Tym miejscem okazał się pl. Niepodległości, w niedalekiej odległości od parku Wenecja, gdzie
przyszła święta miała pierwsze objawienie.
Autorami projektu byli: Paweł Marciniak,
Dariusz Witasiak i Robert Sobański. 21 grudnia 1997 r. ks. abp Władysław Ziółek poświęcił kaplicę w podziemiach obecnego kościoła oraz obraz bł. Faustyny, namalowany
przez Grażynę Grzegorzewską i Marzenę
Kalinowską.W 2001 r. kościół został poświęcony. Już rok wcześniej patronka została
wyniesiona na ołtarze przez Ojca Świętego
Jana Pawła II.
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

16 Warto popatrzeć na budynki przy ul. Rzgow+
skiej i sąsiedniej ul. Zarzewskiej, bo pamiętają one czasy „ziemi obiecanej”. Tu widać jeszcze ślady dawnej
prowincjonalnej Łodzi. Wystarczy spojrzeć na dom przy ul.
Rzgowskiej 12, gdzie
w elewacji przetrwały inicjały właściciela FS i data
1914, ale jest też metalowa f laga z rokiem 1895. W ostatnich latach w tej części placu Niepodległości wyrósł nowoczesny kościół.
17
+Dokładnie
dziesięć lat temu zaczęto pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła św. Faustyny Kowalskiej (pl. Niepodległości 1).
W 1991 r. ks. abp Władysław Ziółek, ordynariusz łódzki, ofiarowując Miłosierdziu

Początkowo na tym terenie było kilka placów
należących do przemysłowca Ernsta Leonharda. Przylegały one do granicy miasta, która była jednocześnie dawną granicą województw mazowieckiego i kaliskiego. Na granicy płynął strumień Dąbrówka. Część parcel
została zabudowana, a na wolnych postawiono długie rzędy drewnianych kramów.
W 1904 r. przeniosło się tam targowisko.
W południowym narożniku stała potężna kamienica, którą usunięto w 1941 r., przygotowując plac pod budowę krańcówki tramwajów podmiejskich. Oddano ją do użytku
19 czerwca 1943 r. W latach powojennych
dawny rynek Leonharda otrzymał dzisiejszą
nazwę. Często odbywały się na nim pokazy
sprawności łódzkich strażaków, a po wprowadzeniu na ul. Piotrkowską komunikacji autobusowej na tyłach krańcówki tramwajowej
urządzono pętlę autobusową MPK.
18 Przy pl. Niepodległości 4 stoi Dom Handlo+
wy „Uniwersal” – przez długie lata największy

w Łodzi. W „dekadzie Gierka” cel przyjazdów
turystycznych z Polski i ZSRR. Teraz większą
część powierzchni zajmują sklepy meblowe.
Z ARCHIWUM „GAZETY”

13 Fabryka lin i powrozów (ul. Przybyszewskie+
go 12) została utworzona w 1926 r. przez Ignacego Rassalskiego, wcześniej właściciela zakładu masarskiego przy ul. Konstantynowskiej 12 (dziś Legionów). Produkowano tu wszelkiego rodzaju sznury i liny, które w tamtych
czasach były niezbędne w transporcie i przemyśle. Fabryka należała do największych w kraju, zatrudniała 160 robotników i przerabiała
rocznie 750 tys. kg surowca (konopie, juta, sizal, manila itp.). Była podstawowym dostawcą lin okrętowych, wszystkie polskie statki były cumowane linami od Rassalskich. Dziś
wśród wielu tabliczek wiszących na budynku
jest też ta należąca do spadkobierców firmy.
Przypomnijmy, że podczas pierwszego spaceru oglądaliśmy willę rodzinną Rassalskich
przy ul. Wigury 4.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

Dawna fabryka Rassalskich

Jak wskazuje jej nazwa, łączy Łódź ze Rzgowem. Początkowo była zwykłym traktem,
biegnącym przez dobra szlacheckie Chojny
i Starową Górę, a formę ulicy otrzymała
w okresie uprzemysłowienia Łodzi. Najpierw
jej krótki odcinek docierał od Górnego Rynku
do granicy miasta (ul. Dąbrowskiego), a później w miarę dołączania do Łodzi części Chojen ulica wydłużała się, a po obu jej stronach
wyrastały fabryki i domy mieszkalne. Po
1924 r. pojawiły się na niej tramwaje linii
4 i 11. Początkowo jeździły po jednym torze,
od 1927 r. po dwóch.

| SPACEROWNIK

% Skręcamy w ulicę Rzgowską.
15 Kiedyś przy ul. Rzgowskiej 2 mieściło się
+
kino. Pierwsze powstało w 1909 r. i nazywało
się Kometa. Jego właścicielem był Aleksander Stefański. Pożar w 1912 r. przerwał na krótko projekcje. Wznowiono je w tym samym roku. Po odbudowie i powiększeniu sala kinowa mieściła 250 osób, miała także scenę umożliwiającą występy kabaretowe. Po I wojnie
światowej kino wznowiło działalność pod nową nazwą Record, a jego właścicielem był Bronisław Zygadlewicz, który jednocześnie prowadził drugie kino Colosseum przy ul. Rzgowskiej 74. Oba nastawione były na obsługę pu1

1

Widok na plac Niepodległości. W dali wieże kościoła św. Mateusza i katedry

%uu
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19 Fabryka Wyrobów Bawełnianych Braci Sto+
larow (ul. Rzgowska 26/28) funkcjonowała w
Łodzi do 1945 r. W połowie XIX w. ten teren należał do Ludwika Hüffera z Saksonii. Niemiecki fabrykant bankrutując spłacił swoich wierzycieli w Moskiwe - firmę handlową „W.Stolarow”. W ten sposób Rosjanin stał się właścicielem sporego terenu, fabryki i kilku posesji.
Do I wojny światowej Włodzimierz Stolarow
(wciąż mieszkający w Moskwie) rozbudował
w tym miejscu fabrykę bawełnianą realizującą wszystkie etapy produkcji, obok postawił
dom dla pracowników wyższego szczebla, szkołę, ambulatorium. Rodzina Stolarow opuściła
Rosję w 1918 r. i zamieszkała w Łodzi, wkrótce
otrzymali polskie obywatelstwo. Przed wybuchem II wojny św. właścicielami firmy było
trzech braci Stolarow: Włodzimierz, Jerzy i
Maksymilian, a także spadkobiercy Hüffera.
W 1947 r. fabryka przeszła na własność skarbu
państwa.

Maksymilian Stolarow był znanym polskim tenisistą, a nawet mistrzem Polski w roku 1927
i 1928. Zmarł w 1965 r. w Londynie.

Fabryka braci Stolarow
20 Na rogu ul. Rzgowskiej i Dąbrowskiego wła+
śnie powstaje centrum logistyczne i biuro firmy
odzieżowej Monnari. Z oryginalnego budynku
zachowały się tylko dwie ściany. Nowa fasada
nawiązuje do XIX-wiecznej architektury przemysłowej Łodzi.

%

Po drugiej stronie ul. Rzgowskiej, za budynkiem
Uniwersalu, znajduje się potężny kompleks należący
niegdyś do słynnego Leonhardta, od którego nazwiska wziął nazwę cały plac (dzisiejszy pl. Niepodległości).

21 Za fabryką wybudowana została w latach
+
90. XIX w. rodzinna willa Leonhardtów
(ul. Pabianicka 2). Powstała według projektu
Ignacego Markiewicza. Obecnie mieści się tam
Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Górna. Trzykondygnacyjny budynek znajduje się w parku przylegającym do zabudowań przemysłowych i do szosy pabianickiej. W tej części znajdowały się trzy stawy połączone przepływami. Upiększały park i służyły do schładzania
wody używanej w apreturze. Najpiękniejsze
drzewa i krzewy rosły przy pałacu, a wśród
nich bujne rododendrony i najpiękniejsze w
Łodzi magnolie. W sąsiedztwie fabryki rosną
okazałe drzewiaste cisy oraz kasztanowiec o
pięciu zrośniętych pniach.

Willa Leonhardta, dziś USC Łódź–Górna
Ernst Leonhardt (1849-1917) przybył do Łodzi
z Saksonii w 1877 r. Był doświadczonym włókiennikiem, pracował wcześniej w fabryce włókienniczej w Grossenheim. Parcelę pod budowę
fabryki zakupił tuż przy granicy miasta we wsi
Dąbrowa (dzisiejsza ul. Dąbrowskiego zaczyna
się tutaj). Leonhardt miał, jak się wydaje, szersze plany inwestycyjne, bo w późniejszym czasie kupił działki po parzystej stronie ul. Piotrkowskiej, od numeru 292 do 300. W uruchomieniu fabryki pomogli mu szwagier Woelker i
kolega z rodzinnego miasteczka Girbardt. W
1878 r. zakład rozpoczął produkcję wyrobów
wełnianych zatrudniając ok. 300 robotników.
W późniejszych latach zwiększano produkcję i
zatrudnienie, a w 1897 r. firma została przekształcona w spółkę akcyjną występującą pod
nazwą: Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury „Leonhardt, Woelker i Girbardt”. Umożliwiło to jeszcze znaczniejsze powiększenie zakładu, którego załoga liczyła ok. 1200 osób. Po
zniszczeniach wyniesionych z I wojny światowej w zarządzie spółki pojawili się wierzyciele
angielscy. W czasie II wojny światowej w dawnej fabryce Leonhardta otworzono warsztaty
lotnicze. Po 1945 r. w dawnej fabryce była
przędzalnia czesankowa.
22 W 1905 r. powiększono park od strony ul. Do+
roty i ul. Bednarskiej. Powstały tu dwie wille dla
wspólników Leonhardta. W willi przy ul. Bednarskiej 15 mieszkał w okresie międzywojennym wojewoda łódzki, a w latach okupacji nad-

Willa przy Bendarskiej 15

burmistrz miasta Werner Ventzki z rodziną.
Przed wojną park był ogrodzony. Dziś zabytkowe budynki służą celom społecznym: jest tam
dom dziecka i dom międzypokoleniowy, a park
jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Przy
ul. Bednarskiej 15a mieści się Stowarzyszenie
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
23 Warto przypomnieć, że przy ul. Bednarskiej
+
42 przez wiele lat działało studio filmowe Se-Ma-For zajmujące się produkcją animowanych filmów lalkowych i rysunkowych dla dzieci. Hitem łódzkiego studia były filmy o słynnych misiach: Uszatku i Colargolu, ale wielką popularnością cieszyły się również „Przygody kota Filemona” i „Zaczarowany ołówek”. W ostatnich
latach mieściło się przy ul. Pabianickiej 34.

% Wracamy jeszcze na chwilę do ul. Rzgowskiej.
24 Dawna łaźnia miejska przy ul. Rzgowskiej 34.
+
W okresie międzywojennym i powojennym
powstało w Łodzi kilka nowoczesnych łaźni
publicznych. Wstęp do łaźni był płatny, ale w
wielu zakładach rozdawano specjalne talony
upoważniające do korzystania z tego cywilizacyjnego dobrodziejstwa. W miarę rozrostu
nowych osiedli mieszkaniowych zainteresowanie publicznymi łaźniami spadało. Zaczęto je sukcesywnie likwidować, a w ich wnętrzach zagościły różne instytucje i firmy. Przy
ul. Rzgowskiej ulokował się bank.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

ny kompleks. Fabryka przy ul. Rzgowskiej 26/28,
gdzie teraz są hurtownie, głównie meblowe, należała do braci Stolarow. Stanęła na granicy Łodzi i
osady Dąbrowa.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

% Przed nami po lewej stronie potężny pofabrycz-

RADOSŁAW JÓŹWIAK

MIĘDZY RZGOWSKĄ I PABIANICKĄ

Dawna łaźnia miejska, obecnie bank Nordea
1

1
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25 W sąsiedztwie zakładów włókienniczych
+
Arelan przy ul. Rzgowskiej 17 mieści się Wyższa
Szkoła Informatyki. Jedno z pięter składa się z
samych pracowni komputerowych. W 24 salach stoi 550 komputerów. Oprócz pracowni
uczelnia dysponuje pracowniami telekomunikacji i elektroniki. Ma też duże sale wykładowe. Obok powstał Ośrodek Sportu i Rekreacji
Angelika z krytym basenem. Oprócz pływalni jest tam 82-metrowa kręta zjeżdżalnia i
sztuczna rzeka - z nurtem i wirami.
26 Przy ul. Rzgowskiej 41 stoi kościół pw. Matki
+
Boskiej Anielskiej. To dawny kościół baptystów.

Powstał w 1908 r. W jego prostej elewacji wyróżnia się niewysoki sterczynowy szczyt, przypoPARK LEGIONÓW

minający attykę zasłaniającą dach. Wnętrze to
zwyczajna sala z emporami, typowymi dla wyznań protestanckich. W 1945 r. świątynię przejęli ojcowie franciszkanie konwentualni, od 1978 r.
jest tu parafia pw. Matki Boskiej Anielskiej.

% Skręcamy w ul. Bednarską i dochodzimy do parku.
27 Malowniczy park Legionów został utworzony
+
w 1994 r. z połączenia istniejących wcześniej:
pofabrycznego parku Hibnera i parku ZUS
(nazwany tak w 1934 r. po wybudowaniu osiedla mieszkaniowego). Autorem założenia był
zasłużony dla Łodzi Stefan Rogowicz. Dziś
park zaczyna się przy ul. Doroty i Pabianickiej, a kończy na Sanockiej i Żółkiewskiego.

| SPACEROWNIK
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28 Bloki mieszkalne pomiędzy ulicami: Dyga+
sińskiego, Sanocką, Unicką i Bednarską zostały zaprojektowane przez architektów warszawskiej pracowni dla Zakładu Ubezpieczeń
Pracowników Państwowych. To część zrealizowanej w latach 1930-32 zabudowy tzw. osiedla ZUS. Z planowanych 14 bloków zbudowano siedem,mają one charakterystyczny wygląd, są przykładem zerwania ze zbędnym
zdobnictwem na rzecz funkcjonalizmu. Wśród
zróżnicowanych wielkością budynków wyróżnia się blok z wysoką nadbudówką, w której umieszczono wieżę ciśnień, zapewniającą dopływ wody do wszystkich mieszkań.
Przestrzenie między blokami zostały wypełnione zielenią i placami zabaw.

% Ulicą Sanocką dochodzimy do ul. Pabianickiej i
docieramy do szpitala Kopernika.

TOMASZ GAŚ

29 Szpital Kopernika (ul. Pabianicka 62/74) prze+
kazano do użytku w 1973 r. W tym czasie w
Łodzi hucznie obchodzono rocznicę 550-lecie
nadania praw miejskich. Cała Polska świętowała z kolei 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. To właśnie zdecydowało o nazwaniu
nowego szpitala imieniem wielkiego astronoma i lekarza. Siedmiopiętrowy budynek o kubaturze 85 tys. metrów sześc. mógł pomieścić
760 łóżek i był połączony z częścią onkologiczną. Szpital Kopernika miał zawsze bardzo dobrą opinię, a doniesienia prasowe pełne były
zachwytów i opisów różnych technicznych
nowinek niestosowanych do tej pory w innych
szpitalach, m.in. o łączności bezprzewodowej
pomiędzy personelem szpitalnym, każdy lekarz miał otrzymać mikroskopijny nadajnik
przyczepiony do kieszonki fartucha, a sala noworodków została zaopatrzona w telewizję
przemysłową, dzięki której ojcowie mogli oglądać swe nowo narodzone pociechy. Dziś nowoczesność tego gmachu przyblakła i może
warto pomyśleć o modernizacji szpitala.

Szpital im. Mikołaja Kopernika

% Po drugiej stronie ulicy Pabianickiej przed nami
kolejny łódzki park.
1

1
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31 Park Sielanka to dawny ogród wypoczyn+
kowy utworzony przez właścicieli pobliskiej
cegielni połączony z parkiem Koenigów.
W środku parku pozostał staw okolony drzewami, a granice tej niewielkiej 2,5 ha zielonej
enklawy wyznaczają bloki mieszkalne, z pierwszymi w Łodzi wieżowcami!

Cegielnie Rokicia
Pierwszą cegielnię na tym obszarze zbudował
w 1878 r. Otto Krause (dziś teren szpitala im.
Kopernika), kolejną w 1889 r. Mosze Rosenbrandt (ul. Błońska), następna powstała w
1890 r. przy ul. św. Franciszka, jej właścicielem
był Józef Kluka, który kilka lat później otworzył drugą cegielnię przy ul. Braterskiej.
Ogromne zapotrzebowanie na ceramiczny budulec zachęciło Edmunda Behma do wybudowania w 1896 r. cegielni w pobliżu ul. Obywatelskiej i Nowych Sadów. Sprzedał ją potem
Meisnerowi. W 1898 r. jeszcze jedną cegielnię
w pobliżu ul. Obywatelskiej zbudował Edmund
Szulc. Przy każdej cegielni budowano specjalny
piec z wysokim kominem i szopy do suszenia
cegieł. Nieodłącznym elementem pocegielnianych terenów były glinianki, raj dla pływaków i
poławiaczy "robaczków" akwariowych.

% Na samym brzegu parku, tuż przy ulicy znajdują
się wille rodziny Koenigów.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

32 Dom Ferdynanda Koeniga, właściciela niewiel+
kiej przędzalni założonej w 1885 r., stoi przy ul.
Pabianickiej 49. Po rozebraniu budynku fabrycznego (nieczynnego od 1931 r.) pozostała willa i
ogród włączony w obręb parku Sielanka. Dziś
w budynku jest kilka mieszkań, a na parterze
funkcjonuje kafejka internetowa. Gmach
zdecydowanie wymaga remontu.

Dąb św. Faustyny w dawnym parku Wenecja

Piękna i zaniedbana willa Ferdynanda Koeniga
33 Kilkadziesiąt metrów dalej (ul. Pabianic+
ka 55) zbudowano drugą willę, należała do
jednego z synów Ferdynanda, adwokata Erwina Koeniga. Budynek wygląda na opustoszały, ale formalnie jest siedzibą Komendy Hufca ZHP Łódź-Górna .

Dochodzimy do skraju parku Sielanka, ale nie
przekraczamy al. Jana Pawła II. Z daleka podziwiamy kościół św. Franciszka.

34 Kościół pw. św. Franciszka (ul. Przyszkole 2)
+
zbudowany został w latach 1929-1932 wg projektu Józefa Korskiego. Wcześniej mieszkańcy Rokicia korzystali z dwu kaplic. Jedna z nich znajdowała się w szkole dla głuchoniemych przy
ul. Pabianickiej 34, a druga w sierocińcu „Sienkiewiczówka” sióstr Służebniczek, mieszczącym się w dawnym zajeździe „Pod srebrnym
Kurakiem” (stąd nazwa przystanku tramwajowego oraz osiedla). Pod budowę świątyni przeznaczono tereny, ofiarowane przez Zofię i Edmunda Behmów po cegielni, leżące w pobliżu
nasypu kolei obwodowej. Organizatorem budowy, a od 1932 r. proboszczem parafii był ks.
Kajetan Nasierowski. W 1935 r. zaczęto budowę domu parafialnego. W latach okupacji
hitlerowskiej kościół pełnił funkcję magazynu, a całe wyposażenie zużyto na opał. Ostateczne wykończenie budowy kościoła nastąpiło dopiero w 1982 r. Z okazji złotego jubileuszu wybudowano wieżę, elewacje świątyni
przyozdobiono mozaikami wykonanymi
przez parafianina artystę Stanisława Janiszewskiego. We wnętrzu dodano cztery żyrandole, kinkiety, nowe ławki i konfesjonały.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

RADOSŁAW JÓŹWIAK

30 Trójkątny park im. Juliusza Słowackiego +
wciśnięty między ul. Pabianicką, al. Politechniki i Cieszyńską - to dawny park Wenecja założony przez Mariana Reicha, właściciela tutejszego młyna. Ozdobą parku były kanały i stawy, jeden z nich zawsze przyciągał śmiałków,
którzy wspinali się na wysokie rusztowanie i
wykonywali „śmiertelne” skoki do wody. W parku organizowano zabawy taneczne, pokazy
tresury dzikich zwierząt, loterie fantowe, strzelanie, pokazy fajerwerków itp. Choć wstęp był
płatny, ten trzyhektarowy skrawek zieleni cieszył się niezmiennym powodzeniem. W 1937 r.
Zarząd Miasta odkupił park od właściciela i
przeprowadził gruntowną przebudowę jego
układu. Usunięto sporo krzewów i drzew, uregulowano stawy i odnowiono dróżki. Park otrzymał imię romantycznego poety. Po 1945 r. zasypano część kanału, a resztę po przebiciu al.
Politechniki. Wtedy także usunięto drewnianą salę teatralną, muszlę koncertową i salę taneczną. Drzewostan parku jest dosyć pospolity, ale miłośnicy drzew i tu znajdą kilka interesujących gatunków, m.in. limby, dąb piramidalny, wiąz pstrolistny, topole kanadyjskie,
orzech czarny i trójiglicznię, która przypomina akację. Ten miły zakątek łączy się z łódzkim
okresem życia św. Faustyny, która miała tu swoje pierwsze objawienie. Na jednym z drzew są
wieszane pamiątki związane ze św. Faustyną.

%

% Przed nami trudne do przejścia rondo.
RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH

Rondo Lotników Lwowskich, nazywane dawniej Rondem Titowa, rosyjskiego astronauty,
powstało po przedłużeniu al. Politechniki.
Odcięto wtedy część starej wiejskiej zabudowy Ottona Krausa (po wojnie był tu PGR Wenecja !), która przez pewien czas „zdobiła”
środek ronda. Dzisiejsza nazwa upamiętnia
bohaterskich lotników z 6 Lwowskiego Pułku
Lotniczego, którzy bronili łódzkiego nieba w
1939 r. Obecnie jest to bardzo newralgiczne
miejsce na komunikacyjnej mapie Łodzi.

Willa Erwina Koeniga

Koenigowie byli także właścicielami dwóch cegielni.
W końcu XIX w. w sąsiedztwie Koenigów powstała cegielnia Edmunda Behma.

Kościół pw. św. Franciszka

% Skręcamy w ul. Przyszkole, by po chwili dotrzeć
do budynków szkół liczących sobie już ponad 80 lat!
1

1
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% Skręcamy w ulicę Szolc-Rogozińskiego, potem
Komfortową i docieramy do ul. Cieszyńskiej.
36 W latach 60. XX w. przy ul. Cieszyńskiej,
+
w sąsiedztwie rzeki Jasień, powstało osiedle
Cyganów. Warto przypomnieć, że w 1964 r. Cyganie otrzymali zakaz koczowniczego życia
i wędrowania taborami. W Łodzi wybudowano dla nich kilka parterowych domów mieszkalnych na krańcach osiedla Nowe Rokicie.
Stanowią one pewien dysonans na tle pozostałej zabudowy, ale są zgodne z przekonaniami i tradycją tej społeczności. Nad głową Cygana może być tylko niebo... Właśnie te domki przetrwały do dziś.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

RADOSŁAW JÓŹWIAK

NOWE ROKICIE

| SPACEROWNIK

Szkoła im. Stanisława Staszica na Nowym Rokiciu

Osiedle cygańskie

35 Szkoła powszechna przy ul. Przyszkole 42 ,
+
zwana przez starszych mieszkańców tego
rejonu „szkołą na polu”, zbudowana została w 1925 r. według projektu Wacława Kowalewskiego. Mieściła w swym przestronnym
i funkcjonalnym wnętrzu męską szkołę nr
42 i żeńską nr 62. Patronem szkół był - i jest

% Schodzimy nad brzeg rzeki Jasień. Jesteśmy
w dolinie Nad Jasieniem.

Nowe Rokicie to nazwa osiedla mieszkaniowego zbudowanego tradycyjną metodą w latach 1955-. Dwadzieścia lat później na skraju
osiedla postawiono duży głaz z napisem przypominającym o roku zakończenia budowy, ale
jednocześnie uświadamiającym historyczną
nazwę tego terenu. Wieś Rokicie należała od
średniowiecza do dóbr kapituły krakowskiej.
Z nazwy wymienionej już w 1411 r. wynika, że
teren otaczający wieś był wilgotny (rzeka Jasień ) i porośnięty wierzbami, zwanymi rokitami. W 1560 r. na rzece Jasień wybudowano
drewniany młyn, zastąpiony w XIX w. młynem murowanym, jego budynki zachowały się
przy ul. Cieszyńskiej. W 1822 r. Rokicie liczyło
207 mieszkańców i 29 domów, a odległa o
6 km Łódź miała ok. 900 obywateli. Regulacja wsi w 1838 r. przyniosła powstanie osady
Nowe Rokicie i nazwy Stare Rokicie. Jej osią
była szosa pabianicka, na odcinku od ul. Wólczańskiej do mostu na Olechówce. Znaczna
część tego terenu została włączona w granice
Łodzi w 1906 r. W tym czasie przez obszar
Rokicia przeprowadzono linię kolejową
(1902 r.) i tramwajową podmiejską (1901 r.).
Kolejna inkorporacja terenu Starego Rokicia
nastąpiła w 1915 r. Od 1923 r. ostatni skrawek Nowego Rokicia, leżący poza linią kolejową, został włączony w obręb utworzonego
wtedy miasta Ruda Pabianicka.
1

1

37 Jasień to najbardziej „pracowita” z łódz+
kich rzek. Od wieków stanowiła napęd kilku
młynów, m.in. rokickiego przy ul. Cieszyńskiej, a w dobie uprzemysłowienia jej nurt
obracał koła poruszające maszyny przędzalnicze i bielnikowe. Później rzeka została włączona w system prostej kanalizacji fabrycznej i odprowadzała łódzkie ścieki do Neru.
Po 1925 r. koryto rzeki zostało solidnie obudowane, a jej brzegi w wielu miejscach połączono ceglanymi mostami. Jeden z nich jest
przed nami.
Z ARCHIWUM ZW IK

ROKICIE

do dziś - „ojciec” Łodzi przemysłowej Stanisław Staszic. Nowoczesny gmach posiadał
dwie sale gimnastyczne, łaźnie dla uczniów,
dobrze wyposażone pracownie oraz kaplicę, w której w każdą niedzielę wikariusz z
łódzkiej katedry odprawiał mszę świętą.
Szkoła nr 42 została przeniesiona z ul. Pabianickiej 34, ale jej historia sięga 1914 r. i wiąże się z ul. Wiznera 25 (dziś Felsztyńskiego).
Budynki szkoły nadal wypełnia gwar młodzieży, niestety mury domagają się remontu. W sąsiedztwie bardzo ciekawie prezentują się budynki przeznaczone pierwotnie
na mieszkania dla nauczycieli, a także (niedaleko) budynek domu dziecka.

Rzeka Jasień podczas regulacji w latach 20. XX w.

%uu
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Jasień w rejonie ul. Cieszkowskiego

Dawny domek ogrodnika jest dziś w fatalnym stanie

%

% Przechodzimy ulicą Rejtana do dawnego cmen-

Z ARCHIWUM ZW IK

Przechodzimy most na rzece Jasień i dochodzimy do ul. Obywatelskiej. Skręcamy w lewo w kieunku klasztoru.

Kapliczka przy ul. Obywatelskiej
38
+Budynek
kościoła sióstr
Urszulanek (ul. Obywatelska 60) powstawał w latach 1931-1933, wg projektu Wiesława Lisowskiego. Ma jedną nawę, prostokątny dwuspadowy
dach i małą wieżyczkę.
Matka Urszula Ledóchowska otrzymała ziemię na Nowym Rokiciu
od rodziny Przybyłów. Powstały tu: klasztor
zgromadzenia, przedszkole, internat, drukarnia, kaplica i kuchnia dla bezrobotnych. Parafia błogosławionej (dziś już świętej) Urszuli Ledóchowskiej powstała 10 lutego 1980 r.
Rok temu na terenie zakonu stanął pomnik
Jana Pawła II.

tarza protestanckiego, dziś teren parkowy.
39 Park między ul. Felsztyńskiego i Piękną to te+
ren dawnego cmentarza. Został założony przez
parafię ewangelicką św. Jana w roku 1898 r. w
północnej części Starego Rokicia. Zajmował obszar 6 ha, otoczony był ceglanym murem, a jedyna brama została umieszczona obok kaplicy, w narożniku od strony dawnej ul. Wiznera
(dziś Felsztyńskiego). Cmentarz przestał działać po wojnie, ale dopiero w latach 80. został zlikwidowany. Prochy zmarłych oraz cenniejsze
nagrobki przeniesiono na cmentarz przy ul. Sopockiej. Pozostały cenne stare drzewa i oplatające je bluszcze (uznane za pomnik przyrody).
W ostatnich latach na dawnej nekropolii powstało lapidarium z fragmentów odnalezionych
nagrobków. Na zagospodarowanym terenie powstał park, utworzono plac zabaw dla dzieci.
Niestety jak dotąd nie doczekała się remontu
zabytkowa brama ani domek ogrodnika, a szkoda, bo to wspaniały przykład cmentarnej architektury, bardzo charakterystyczny dla Łodzi.
Przetrwał fragment cmentarza należący obecnie do parafii ewangelicko-reformowanej. Znajduje się przy ul. Rejtana 12.

%

Wychodzimy przez bramę dawnego cmentarza
na ulicę Felsztyńskiego. Przed nami widzimy potężną chłodnię elektrociepłowni EC-2 przy ul. Wróblewskiego. Dochodzimy do al. Politechniki. Po lewej mijamy hotel Alicja. Przechodzimy na drugą stronę i
wchodzimy w ul. Skrzywana. Po prawej stronie mijamy niewielką willę, w której mieści się Policyjna
Izba Dziecka. Niestety budynku nie można zwiedzać
ani nawet fotografować.

40 Willę przy ul. Skrzywana 14 miał wybudować
+
w latach 20. ubiegłego wieku inż. Waldemar
Krause, ojciec Gerdy Leber-Hagenau, tłumaczki i popularyzatorki literatury polskiej w Austrii. Stąd jej nazwa - willa Krause. Prof. Hagenau urodziła się w 1918 r. w Łodzi, po wojnie
mieszkała w Wiedniu. Miała na swoim warsz-

tacie dzieła polskich pisarzy od literatury staropolskiej po współczesną. W latach 90. przyjechała do Łodzi wraz z Włodzimierzem Odojewskim, którego książki przekładała. Opowiadała wówczas, że marzy jej się, by w willi Krause przy ul. Skrzywana powstała fundacja jej
imienia zajmująca się relacjami polsko-niemieckimi. Z projektu nic nie wyszło. Obecnie
w budynku jest Policyjna Izba Dziecka - jedyna tego typu placówka na terenie województwa łódzkiego.
ULICA SKRZYWANA

jest fragmentem dawnej ulicy Wólczańskiej,
która do końca XIX w. skręcała łagodnym łukiem w stronę Rokicia. Dopiero po uporządkowaniu szosy pabianickiej i położeniu torów
tramwajowych ulicę wyprostowano i połączono z szosą. Oderwany od niej krótki odcinek nazwano ulicą Staro-Wólczańską, a po
śmierci inż. Skrzywana, założyciela łódzkiej
kanalizacji i wodociągów - jego imieniem.
Stefan Skrzywan
(1876-1932) to
jeden z ludzi najbardziej zasłużonych dla Łodzi.
Od 1925 r. był naczelnym inżynierem Wydziału Kanalizacji i Wodociągów m. Łodzi. To
dzięki niemu w ciągu zaledwie kilku lat udało
się nadgonić cywilizacyjne opóźnienie - skanalizowano śródmieście Łodzi, zbudowano też
i uruchomiono pierwszą oczyszczalnię ścieków
na Lublinku, zaczęto regulację łódzkich rzek.

Z ARCHIWUM ZWIK
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% Po lewej stronie ul. Skrzywana jedna z nowych
fabryk, które w ostatnich latach powstały w Łodzi
i nieźle się rozwijają - szyjąca bieliznę damską firma
Eldar. Po prawej widzimy kolejną piękną willę.
1

1
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Secesyjny „zameczek” przy ul. Wólczańskiej 243 przez wiele lat należał do „Wólczanki”
JOANNA PODOLSKA (4)

W latach 80. XIX wieku właścicielami działki przy ul. Wólczańskiej 243 byli bracia Willi
i Teodor Hüfferowie. Wybudowali tam dwupiętrową fabrykę artykułów trykotowych.
W 1912 r. Willi Hüffer wystąpił ze spółki, a
wkrótce po zakończeniu działań wojennych
jego brat zaczął dzierżawić część przestrzeni innym producentom trykotaży. W 1939 r.
fabrykę przejął Oskar Dietzel, producent bielizny. Inne źródła podają, że willa była przez
jakiś czas własnością rodziny Bennichów, a
potem fundacji Konstadtów. Natomiast nie
ma wątpliwości, że w 1946 r. powstała tu
Państwowa Fabryka Konfekcyjna, od 1948
r. działały pod tym adresem Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Wólczanka”. Z czasem
firma stała się największym w Polsce producentem koszul męskich. W 1991 roku „Wólczanka” - jako siódma firma w Polsce - weszła na giełdę. Niestety w ubiegłym roku, po
fuzji z krakowską Vistulą, siedziba przy ul.
Wólczańskiej przestała być potrzebna i firma wyniosła się z Łodzi. Zresztą od 2004 r.,
gdy zlikwidowano tu zakład produkcyjny,
pracowało tu zaledwie 30 osób. Dwie działki
przy ul. Wólczańskiej o powierzchni 7,5 tys.
mkw. zostały sprzedane prywatnemu inwestorowi. Jeszcze nie wiadomo, co powstanie
w zabytkowej willi. Być może restauracja
lub hotel.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

41 Okazała willa położona jest na działce mię+
dzy ul. Wólczańską 243 i Skrzywana. Zbudowana została w stylu secesyjnym w latach
1910--1913, ma nieregularną bryłę, wieżyczkę
i ciekawie zaprojektowane elewacje, w jej
wnętrzu znajduje się duży malowany witraż.
W przeszłości willę otaczał zadbany ogród
fabrykancki, który teraz wygląda jak zwyczajny skwer i w latach 70. został w ogóle oderwany od domu. Warto też zwrócić uwagę
na architektoniczne dekoracje budynku fabrycznego (dawny skład), które także podporządkowano secesyjnemu zdobnictwu spłaszczone łuki, brak symetrii, kontrasty
powierzchni ceglanych i tynkowanych. Ma
mansardowy dach i czterokondygnacyjną
wieżę. To jeden z przykładów późnej secesji.
Po wojnie w zabytkowej fabryce przez wiele
lata miała swoją siedzibę znana firma „Wólczanka” produkująca koszule i bluzki.

Detal ze wschodniej elewacji

Ciekawostką jest , że od niedawna ambasadorem marki Vistula & Wólczanka jest Pierce Brosnan. Reklamy z udziałem znanego aktora, m.in. odtwórcy roli Jamesa Bonda, można już zobaczyć na billboardach w Warszawie.
Jedynym śladem, który został w Łodzi po słynnej spółce, są sklepy firmowe.

% Ulicą Skrzywana dochodzimy do ul. Wólczańskiej.
W dawnej remizie mieści się teraz redakcja bezpłatnej
gazety „Echo Miasta". Skręcamy w lewo i dochodzimy do ul. Czerwonej.
W miejscu, gdzie ulica Wólczańska łączy się
z ul. Wróblewskiego, jest spora pusta przestrzeń.
Tramwaj dziwnie zakręca. Kiedyś w ten sposób
omijał dawną fabrykę Scheiblera, o której już
niewiele osób pamięta.
1
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Secesyjny witraż

Willa od strony wschodniej

Sztukaterie z wnętrza willi
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ULICA WÓLCZAŃSKA

Prowadziła niegdyś ze Starego Miasta do wsi
Wólka, stąd jej nazwa. Gdy do Łodzi
sprowadzono osadników zajmujących się
produkcją tkanin lnianych i bawełnianych
dawnych mieszkańców przeniesiono na
Zarzew. Dla przybyszy z Zachodu, którzy
mieli stworzyć podwaliny przemysłu
włókienniczego, wydzielono szerokie, długie
parcele po zachodniej stronie ul.
Wólczańskiej, na ich zapleczu przebiegała
ul. Pańska (obecnie Żeromskiego/Politechniki),
granicząca z lasem i pastwiskami.
Wólczańska była najdłuższą ulicą dawnej
Łodzi. Kiedyś skręcała w kierunku Rokicia,
ale została wyprostowana na początku
XX w., by docierała aż do linii tramwajowej
przy ul. Pabianickiej

U zbiegu ulic Wólczańskiej i Pabianickiej po lewej widzimy fragment przędzalni Edwarda Weisa
43 Domy Geyera - po śmierci Jana Langego na+
leżące do niego tereny wzdłuż ul. Czerwonej
stały się własnością Ludwika Geyera. Początkowo zasiewał je zbożem, a po kilkunastu latach zaczął zabudowywać najpierw fabrykami, a w końcu XIX w. także domami mieszkalnymi i socjalnymi. W okazałych willach zamieszkali synowie przemysłowca, a w charakterystycznych domach o czerwonych ceglanych elewacjach umieszczono m.in. szkołę.

ULICA CZERWONA

JOANNA PODOLSKA

Społeczna szkoła podstawowa i gimnazjum

Powstała wraz z wytyczeniem planu przestrzennego osady lniano-bawełnianej „Łódka”, założonej kosztem leżącej na południu
wsi Wólka. Ta krótka uliczka połączyła teren dawnej wioski z ul. Piotrkowską. Początkowo nie miała nazwy, ale po uruchomieniu przy niej drukarni i farbiarni czerwieni tureckiej Jana Traugotta Langego
ciągle była zalewana farbiarskimi popłuczynami, które zabarwiały nawierzchnię
na czerwono. Po śmierci Langego
w 1830 r. budynki oraz parcele przeszły na
własność Ludwika Geyera. Nazwa ulicy
utrwaliła się na tyle silnie, że używana jest
do dziś. Przed kilkunastu laty któryś z
łódzkich radnych wysunął pomysł zmiany
nazwy, bo według niego… nawiązuje ona
do komunizmu. Szczęśliwie tym razem
zwyciężył zdrowy rozsądek.
ARCHIWUM CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŁODZI

42 Starzy łodzianie mówili o fabryce przy zbie+
gu ul. Wólczańskiej i Wróblewskiego Tivoli.
W 1846 r. Dawid Lande uruchomił przędzalnię
bawełny przy ul. Kątnej (dziś ul. Wróblewskiego).
W okresie kryzysu bawełnianego zakład wstrzymał produkcję, a przez kolejne lata nie przynosił spodziewanych zysków. Przedsiębiorstwo
przeszło w ręce kolejnego fabrykanta E. Lohnsteina, który w 1878 r. sprzedał zakład Karolowi Scheiblerowi za 80 tys. rubli. W starym budynku urządzono tkalnię „Tivoli”, gdzie pracowało 840 krosien. Obok budynku fabrycznego,
przy ul. Wólczańskiej 225 powstały później dwa
domy familijne. W latach międzywojennych
mieściła się w nich Kasa Chorych, a po wojnie
różne instytucje związane z opieką społeczną.
Budynek fabryczny wykorzystywano jeszcze
do 1976 r. (magazyny, sklepy). Mimo że należał
do najstarszych fabryk Łodzi, został rozebrany, a na jego miejscu utworzono parking. Do
dziś przetrwały resztki starych famuł.
Nieco głębiej, przy ul. Wólczańskiej 223,
w pięknie odrestaurowanym budynku dawnej tkalni Scheiblera mieści się Biblioteka
Główna Politechniki Łódzkiej. Budynek o powierzchni ponad 10 tys. mkw. ma pięć kondygnacji. Na parterze znajduje się czytelnia
czasopism. Pierwsze piętro to skomputeryzowana wypożyczalnia. Uczelnia kupiła budynek w 1996 r. od Stomilu. Mimo że gmach
pochodzi z początku stulecia, konstrukcja
żelbetowa nadawała się na pomieszczenia biblioteczne, których stropy muszą wytrzymać
obciążenia nawet do 1 tys. kg na mkw. Modernizacja budynku kosztowała 10 mln zł. Pieniądze dały Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komitet Badań Naukowych, Fundacja
na rzecz Nauki Polskiej oraz sama uczelnia.
Dalej jest dawna willa i fabryka Franciszka
Wilhelma Schweikerta (ul. Wólczańska 215)
i dalej Oskara Schweikerta (ul. Wólczańska
213), ale to już kolejna opowieść.

% Skręcamy w ul. Czerwoną. W okresie międzywojennym na tyłach posesji Ryszarda Geyera, od strony
ul. Wólczańskiej, była długa wąska działka, gdzie znajdował
się dworzec autobusowy. Do dziś jest tu warsztat samochodowy. Parafia ewangelicka zamierza założyć w
tym miejscu ośrodek pomocy społecznej.

Spojrzenie na Łódź w kierunku Górnego Rynku z wieży łódzkiej katedry
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Wejście do dawnej willi Ryszarda Geyera
44 Warto zwrócić uwagę na neorenesansową
+
willę (ul. Czerwona 5). Należała do Ryszarda

Geyera. Zachowała do dzisiaj elegancki wystrój salonów i witraż w suficie. Po remoncie
wykorzystywana jest przez Łódzką Okręgową Izbę Lekarską.

JOANNA PODOLSKA

45 Dom urszulanek przy ul. Czerwonej 6 został
+
przekazany siostrom przez przemysłowca
Geyera z obowiązkiem prowadzenia ochronki dla dzieci robotników. Tu powstał internat
i ośrodek szkoleniowy dla katechetek. W świetlicy organizowano przedstawienia i akademie religijne, a przy ładnej pogodzie na boisku
zajęcia sportowe. W kaplicy sióstr urszulanek
organizowane są do dziś spotkania Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Łódzkiej. Dom sióstr Urszulanek – jak
informuje tablica wisząca na budynku – w latach 1925-1939 był siedzibą Krucjaty Eucharystycznej założonej przez siostrę Urszulę Ledóchowską, gdzie „dzieci uczyły się miłowania Boga, ojczyzny i człowieka”.

Detal z zaniedbanej willi przy ul. Czerwonej 4

Tu kończymy nasz spacer. Zatoczyliśmy
spore koło. Jeszcze duży kawałek Górnej
jest przed nami, ale nie tym razem. Kolejną wędrówkę - już za tydzień - planujemy
po Widzewie. Zapraszamy na poznawanie
Łodzi razem z nami.
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NASZEGO SPACERU
1 Kościół ewangelicki pw. św. Mateusza
+

– Piotrkowska 283
2 Biała Fabryka Ludwika Geyera, Centralne
+
Muzeum Włókiennictwa – Piotrkowska 282
3 Pałac Roberta Geyera – Piotrkowska 280
+
4 Krajowa Izba Mody – Piotrkowska 282a
+
5 Park Reymonta
+
6 Dworek Geyerów – Piotrkowska 286
+
7 Pałac Ludwika Geyera – Piotrkowska 286
+
8 Górny Rynek, obecnie plac Reymonta
+
9 Budynek biurowy zakładów Geyera
+
– Piotrkowska 295
10 Ciąg handlowy
+
11 Kamienica „Pod Góralem”
+
– Piotrkowska 292
12 Willa Eugeniusza Geyera
+
– Przybyszewskiego 6/8
13 Fabryka lin i powrozów I. Rassalskiego
+
– Przybyszewskiego 12
14 Dawna cukiernia Gostomskich
+
– Przybyszewskiego 13
15 Dawne kino Record – Rzgowska 2
+
16 Dom z końca XIX w. – Rzgowska 12
+
17 Kościół pw. św. Faustyny Kowalskiej
+
– pl. Niepodległości 1
18 D.H. „Uniwersal” – pl. Niepodległości 4
+
19 Fabryka braci Stolarow – Rzgowska 26/28
+
20 Centrum logistyczne Monnari
+
– Rzgowska 30
21 Willa Leonhardtów – Pabianicka 2
+
22 Wille wspólników Lenhardta
+
– Bednarska 15 i 15a
23 Studio filmowe Se-Ma-For
+
– Bednarska 42 (dawniej) i Pabianicka 34
24 Dawna łaźnia miejska – Rzgowska 34
+
25 Wyższa Szkoła Informatyki – Rzgowska 17
+
26 Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej
+
– Rzgowska 41
27 Park Legionów
+
28 Osiedle ZUS – Dygasińskiego – Sanocka – Unicka
+
– Bednarska
29 Szpital im. Mikołaja Kopernika
+
– Pabianicka 62/74
30 Park im. Juliusza Słowackiego, dawna
+
„Wenecja”
31 Park Sielanka
+
32 Dom Ferdynanda Koeniga –Pabianicka 49
+
33 Dom Erwina Koeniga –Pabianicka 55
+
34 Kościół pw. św. Franciszka –Przyszkole 2
+

35 Szkoła im. Stanisława Staszica
+

– Przyszkole 42
36 Osiedle Cyganów – Cieszyńska
+
37 Dolina rzeki Jasień
+
38 Kościół sióstr Urszulanek pw. św. Urszuli
+
Ledóchowskiej – Obywatelska 60
39 Park między Felsztyńskiego i Piękną
+
40 Willa Krause – Skrzywana 14
+

41 Willa Hüfferów – Wólczańska 243
+
42 Miejsce po Tivoli
+

– Wólczańska 225/Wróblewskiego

43 Domy Geyera – Czerwona
+
44 Willa Ryszarda Geyera,
+

dziś Łódzka Okręgowa Izba Lekarska
– Czerwona 5
45 Dom Urszulanek – Czerwona 6
+

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

Już 11 października Łódź Widzew
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