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asz kolejny spacer po Łodzi będzie po Widzewie. Zaczynamy od Zarzewa, gdzie nie udało nam się dotrzeć podczas poprzedniej wędrówki po Starym Widzewie przerwanej potężnym gradobiciem. Czytelnicy wielokrotnie prosili, byśmy powtórzyli tamtą trasę, więc
częściowo spełniamy tę prośbę. Odwiedzimy stary folwark Karola Scheiblera nad Jasieniem i Wójtowski Młyn. Potem obejrzymy potężny teren Widzewskiej Manufaktury i to co zostało z dawnej Anilany. Przejdziemy wzdłuż słynnej „Niciarki” i zajrzymy na Grynbach. Dotrzemy aż na Stoki. Spotykamy się o godz. 15 przy kościele św. Anny (al. Rydza-Śmigłego 24/26).
Zapraszamy do poznawania Łodzi razem z nami. Prosimy też o wszelkie uzupełnienia. Może znacie państwo jakieś anegdoty związane z opisywanymi przez nas miejscami, z ich mieszkańcami. Czekamy na nie i wszelkie uwagi (także krytyczne).
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Listy z dopiskiem „Spacerownik”
prosimy kierować na adres:
„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź
e-mail: spacerownik@lodz.agora.pl

Fragment bramy i wieża kościoła pw. św. Anny

% Zaczynamy naszą wędrówkę pod kościołem św.
Anny na Zarzewie (al. Śmigłego Rydza 24/26).

Mieszkańcy Zarzewa przez wiele lat musieli
odbywać długie wędrówki do odległych kościołów, bo mimo, że wieś należała do posiadłości biskupich, to nigdy nie dorobiła się nawet skromnej drewnianej świątyni. W 1584 r.
biskup Hieronim Rozdrażewski (stąd pierwotna
nazwa Zarzewa - Rozdrażew) utworzył tu sołectwo i nadał wsi przywilej lokacyjny, określający ulgi oraz powinności mieszkańców i sołtysa (pierwszym był Maciej Piętka). Kmiecie
otrzymali 16 lat na zagospodarowanie, byli w
tym czasie wolni od wszelkich świadczeń, później zobowiązani zostali do płacenia 3 zł od łana i oddawania 2 kapłonów (młody kogut) i 30
1

jaj zamiast czynszu i pańszczyzny. Sołtysowi
powierzono władzę sądowniczą, zobowiązując
go jednocześnie do podejmowania obiadem delegatów biskupich. W następnych latach utworzono w sąsiedztwie wsi wójtostwo. Układ wsi
przetrwał do 1820 r., wtedy bowiem przesiedlono na Zarzew i Widzew chłopów z Wólki,
zajętej pod planowaną osadę włókienniczą
Łódka. Kiedy w 1828 r. Tytus Kopisch sprowadził do Łodzi sto rodzin tkaczy ze Śląska, osiedlono ich w nowej kolonii założonej wzdłuż ulicy Zarzewskiej (obecnie Przybyszewskiego) i
ul. Przędzalnianej, na obszarze dawnego wójtostwa. Potem w dolinie rzeki Jasień wyrosły
mury fabryk, a w miejscu dawnego wójtowskiego młyna pojawił się duży folwark Karola
Scheiblera. Los połączył mieszkańców Zarzewa z tym ogromnym przedsiębiorstwem, a
dawna wieś poprzecinana ulicami stała się
przedmieściem Łodzi. W 1900 r. mieszkańcy
Zarzewa postanowili, że w końcu muszą mieć
swój kościół.
1 Kościół św. Anny stanął w 1905 r. Nawiązuje
+
stylem do architektury romańskiej. Nad całością dominuje 26-metrowa wieża przykryta
wysokim, namiotowym hełmem z trójkątnymi szczytami. Ściany nie są tynkowane i tym
samym jego sylwetka dobrze koresponduje z
architekturą fabrycznej Łodzi. Okna wydłużone zamknięte półkoliście. Po obu stronach
wysuniętej wieży są tzw. blendy (zamurowane okna) z ceglanym motywem dekoracyjnym.
Pod okapem dachu fryz arkadkowy i kostkowy, a na prezbiterium fryz z motywami rombu na jasnym tle. Po obu stronach świątyni
boczne wejścia obudowane są kruchtami.
W 1913 r. obok kościoła wzniesiono piętrową plebanię, wzbogaconą fantazyjnymi szczytami w mansardowym dachu i z półkolistym
gankiem - tarasem, wspartym na kolumnach.
Całość przypomina mały pałac. W głębi posesji powstał budynek katechetyczny i murowana kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomo-

cy. W 1971 r. dobudowano do prezbiterium
dwie obszerne zakrystie. Zabudowania otacza murowany parkan z wolutowymi zwieńczeniami i masywną bramą o neobarokowych
kształtach.
Ołtarz główny poświęcony jest patronce
parafii - św. Annie, pod spodem zakryta rzeźba - Serce Jezusa (o świątyni pisaliśmy też w
„Spacerowniku” - Stary Widzew).
DARIUSZ KULESZA

DARIUSZ KULESZA

ALEJA RYDZA-ŚMIGŁEGO

Figura Chrystusa zdobiąca ogrodzenie

Plac podarował miejscowy młynarz Józef
Meisner, który obiecał sprowadzić na własny
koszt materiały budowlane. Gdy zabrakło pie niędzy na rozpoczęcie robót z pomocą przy szli Herbstowie. Składając hojny dar 20 tys.
rubli, chcieli oddać hołd swej przedwcześnie
zmarłej córce, która nosiła takie samo imię
jak przyszła patronka parafii. Być może wy bór św. Anny był świadomym zamierzeniem
komitetu budowy kościoła, tym bardziej, że
seniorka rodu Scheiblerów - Anna z Werne rów - także nosiła to imię. Projekt kościoła
wykonał Paweł Rubensham (Paul Rieben sahm), który zaprojektował też m.in. szpital
i m . A n n y M a r i i ( d z i ś K o r c z a k a ) . 1 0 grudnia
1905 r. poświęcono gotowy kościół. Zarzew ska świątynia była początkowo filią parafii
św. Krzyża z ul. Sienkiewicza, a od 1909 r.
o d r ę b n ą p a r a f i ą , o b e j m o wa ł a s w y m z a s i ę giem także Księży Młyn i „Ślązaki”.
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Staw na rzece Jasień przy Wójtowskim Młynie
ALEJA MARSZAŁKA
EDWARDA RYDZA-ŚMIGŁEGO

Na początku XX w. była tu piaszczysta ul.
Wandy. W roku 1915 połączono ją z ulicą Żelazną, ale wciąż zachowane były odrębne nazwy. Tak było aż do lat 70. ubiegłego stulecia. Dopiero wtedy ulica została poszerzona.
Od 1970 r. nosiła imię Jana Promińskiego
(łódzki robotnik, członek SocjalDemokracji
Królestwa Polskiego, organizator obchodów
pierwszomajowych, demonstracji i strajków).
W 1977 r. połączona również z ul. Niższą.
Imię Edwarda Rydza ps. „„Śmigły” dostała
dopiero w 1991 r. Był marszałkiem Polski,
Naczelnym Wodzem w wojnie obronnej
1939 r., a przez 17 dni formalnie następcą
prezydenta RP. Zmarł w 1941 r. Ponieważ al.
Rydza-Śmigłego łączy się z al. Józefa Piłsudskiego to skrzyżowanie nieformalnie nazywa
się skrzyżowaniem dwóch marszałków.

% Idziemy al. Rydza-Śmigłego w kierunku północnym. Po prawej stronie stary wieżowiec Próchnika.
2 Budynek Próchnika (al. Rydza-Śmigłego 20) +
swego czasu najnowocześniejszy gmach produkcyjny w Łodzi - funkcjonował do 1998 r. Po
wielu perypetiach został niedawno kupiony
przez firmę Mermaid Properties i ma tam powstać nowoczesne centrum CrossPoint. Z dawnego budynku zostaną tylko stropy i słupy konstrukcyjne, reszta zostanie wyburzona. Od strony alei staną dwie połączone 15-kondygnacyjne
wieże. Wizualizację pokazywaliśmy w naszym
poprzednim „widzewskim” Spacerowniku.

% Idziemy wzdłuż ogródków działkowych. Docie-

ramy do kapliczki. Brukowaną ul. Tymienieckiego dochodzimy do młyna Wójtowskiego i zabudowań dawnego folwarku.

3 Karol Scheibler nabywając w 1872 r. tereny
+
przemysłowe Księżego Młyna stał się także
właścicielem pozostałej części dawnych posiadeł: Wójtowskiego Młyna i Arasztu. Postąpił z
nimi tak, jak nakazywał rozsądek, postawił na
gospodarkę rolną. Założył w tym miejscu roz-

legły folwark, z typowymi budynkami gospodarskimi i domami dla pracowników. W latach
powojennych część terenów dawnego folwarku zajęto pod pracownicze ogródki działkowe,
a na polach położonych po północnej stronie
ul. Tymienieckiego założono w latach 70. XX w.
park, znany jako Park nad Jasieniem.

% Docieramy do zabudowań nad rzeką Jasień.
ULICA TYMIENIECKIEGO

Powstała po 1824 r. wraz z wytyczeniem
osady bawełniano-lnianej Łódka. Ta rozległa
część miasta była przeznaczona dla ręcznych
tkaczy i prządek oraz dla przyszłych właścicieli fabryk napędzanych kołami młyńskimi.
Główna część osady leżała nad korytem rzeki
Jasień i składała się z kilku tzw. posiadeł
wodno-fabrycznych, ciągnących się od Widzewa do ul. Widzewskiej (dziś Kilińskiego), przedłużonych potem zakładem bielnikowym do ul. Piotrkowskiej. Pierwszym
właścicielem posiadeł był saksoński fabrykant Karol Wendisch, który otrzymał cztery
dawne osady młyńskie położone nad Jasieniem i jego dopływem: Lamus, Księży Młyn,
Wójtowski Młyn i Araszt. Pas posiadeł miał
2 km długości i ok. 400 m szerokości i był
przecięty drogą biegnącą równolegle do rzeki. Ta droga przez krótki czas nazywana Przędzalnianą, potem dostała imię Emilii, które
nosiła przez ponad sto lat. W 1935 r., po
śmierci pierwszego łódzkiego biskupa Wincentego Tymienieckiego, została nazwana
imieniem duchownego. Nosiła je do 1940 r.,
a potem znowu po wojnie przez sześć lat. Od
1951 do 1990 r. znana jako ul. 8 Marca, od
17 lat ponownie nosi imię ks. Tymienieckiego.
W przeszłości cała ulica była brukowana,
dzisiaj tylko jej wschodni fragment, po drugiej stronie ruchliwej al. Marszałka RydzaŚmigłego , która ją przecięła w latach 70.,
ma kamienną nawierzchnię. Tu właśnie w pobliżu alei, na początku starej lipowej alei prowadzącej do folwarku, znajduje się stara kapliczka.

4 Wójtowski Młyn (ul. Tymienieckiego 33) - był
+
pierwszym młynem na obszarze tzw. Klucza
Łódzkiego. Został założony w końcu XIV w. nad
Jasieniem przez sołtysa wsi Łodzi i Widzew, na
pograniczu tej wsi i później utworzonego Zarzewa. Dokument lokacyjny z 1387 r. już informuje
o istnieniu tego młyna. Należał on po latach do
uposażenia wójta łódzkiego i był oddawany w
dzierżawę różnym młynarzom. Jednym z nich
był niejaki Chrapowicz lub Chrapek, dzierżawiący osadę młyńską od końca XVI w. Młynarstwo było chyba bardzo intratnym zajęciem, bo
Chrapek po kilku latach wystąpił o zgodę na budowę kolejnego młyna i po jej uzyskaniu wystawił młyn oddalony o 300 m na wschód, położony także nad Jasieniem. Ten nowy młyn przeszedł potem w ręce Arasztów i działał do początku XVIII w. Opustoszały popadł w ruinę i tylko
nazwa miejsca, w którym działał, przetrwała w
pamięci kolejnych pokoleń. Natomiast resztki
Wójtowskiego Młyna przetrwały, teraz działa
tam szkutnia Szczepu 58 Łódzkich Wodnych
Drużyn Harcerskich. W dawnych budynkach pracowników folwarku nadal mieszkają lokatorzy.
Po rozmontowaniu pomnika Juliana Marchlewskiego na Starym Rynku potężny monument trafił na kilka lat do hal na terenie dawnego folwarku. Dziś w budynkach działa firma produkująca drewniane opakowania.
5 Park nad Jasieniem zaczyna się od ul. Rydza+
-Śmigłego i rozciąga aż do Anilany, między
ogródkami działkowymi a torami kolejowymi. Został utworzony w 1964 r. na dawnych łąkach i nieużytkach. Przede wszystkim obejmuje teren dawnego folwarku.

% Przekraczamy tory kolejowe, a właściwie miejsce, gdzie niegdyś się znajdowały.
6
+Kilka
razy na trasie naszego spaceru będziemy przechodzić przez tory albo miejsca, gdzie
jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu były tory kolejowe. Pierwszą bocznicę kolejową w
Łodzi zbudował Karol Scheibler w 1879 r. Połączyła ona stację Łódź Fabryczna z przędzalniami na Księżym Młynie oraz z innymi oddziałami przedsiębiorstwa. Projekt bocznicy
wykonał inżynier Johann Wilkens. Jej dawny
przebieg jest do dzisiaj czytelny: pociągi docierały w okolice ul. Zagajnikowej (dziś Kopcińskiego), stąd skręcały w prawo wzdłuż lasu widzewskiego, przecinały ul. Rokicińską i
na terenie posiadłości scheiblerowskich, na
skraju folwarku, skręcały na zachód. Na wysokości ul. Fabrycznej tory przecinały ul. Przędzalnianą i docierały do stacji zakładowej oraz
do budynków „Centrali” przy Wodnym Rynku. Po wybudowaniu ogromnej Nowej Tkalni,
linia kolejowa docierała do bielnika i elektrowni, przecinając ul. Kilińskiego. Długość tej bocznicy wynosiła 9 km. Dzisiaj śladem bocznicy
biegnie ul. Wydawnicza, bowiem tory kolejowe usunięto stąd w końcu lat 60. XX w. Wtedy
„kolej scheiblerowską” poprowadzono od stacji Widzew, obok „Anilany”. Dzisiaj torowisko
jest rozebrane, a jeszcze kilka lat temu mieliśmy nadzieję, że posłuży ono do uruchomienia specjalnych pociągów turystycznych.
1
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Dzieje Widzewa sięgają czasów
średniowiecznych. Powstał on w
XI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1327 r. Widzew był wówczas niewielką wioską. Obszerniejsze dane o Widzewie znajdujemy
w dokumencie z 1387 r. wydanym
przez biskupa kujawskiego Jana
Kropidło. Określał on powinności
i obowiązki ludności Widzewa na
rzecz biskupstwa kujawskiego,
właściciela wsi. Widzew, związany
gospodarczo i społecznie z niewielkim miasteczkiem Łodzią, nie
miał większego znaczenia.
Większość gruntów Widzewa należała do dawnego folwarku starowiejskiego, część zaś do wójtostwa łódzkiego. Zaludnienie Widzewa było zawsze niewielkie.
W 1795 r. mieszkało tu dwóch
kmieci, jeden komornik, poddany
wójtostwa i rodzina młynarza.
Ogólna liczba mieszkańców nie
przekraczała dwudziestu osób, a
w niektórych okresach tylko
„Domki kunitzerowskie” - stary Widzew z osiedlem domków robotniczych
dwie. Chłopi odrabiali pańszmężczyzn) oraz dwóch wyrobników. RobotniWtedy ludność Widzewa wynosiła już około
czyznę i płacili czynsz. Wieś położona była
cy wywodzili się z rdzennej ludności Widzewa.
338 mieszkańców ludności stałej i 36 osób
w dolinie rzeki Jasień, tworząc kształt polany
Pod koniec XIX w. nastąpił bezładny rozludności niestałej. Niestali mieszkańcy wsi to
otoczonej lasami, we wsi znajdował się młyn
wój przedmieść, którymi otoczona była
ludzie, którzy znaleźli pracę w przemyśle łódzwodny zwany wójtowskim.
Łódź, zwłaszcza gdy powstała Widzewska
kim lub byli zatrudnieni dorywczo w mieście.
W okresie rządów pruskich klucz łódzki, a
Manufaktura Juliusza Kunitzera
Widzew stał się dla nich miejscem czasowego
więc i wieś Widzew, zostały sekularyzowane.
zatrudniająca setki robotników. Kunitzer
pobytu. Tu mogli znaleźć tańsze niż w mieście
Rząd Królestwa Kongresowego przejął Wizdawał sobie sprawę, że widzewski ośrodek
mieszkania oraz wyżywienie. Głównym zajędzew na własność skarbu państwa. Przeproprzemysłowy stanowi integralną część
ciem i źródłem dochodów ludności Widzewa
wadzono wówczas oczynszowanie chłopów,
przemysłu łódzkiego. Dlatego też starał się
było nadal rolnictwo. Jednakże nie zapewniawprawdzie nie całkowite, pozostawiono boo włączenie Widzewa do Łodzi. Piotrkowski
ło ono mieszkańcom dostatecznych środków
wiem kilka dni pańszczyzny na rok. W 1821
Urząd Gubernialny odrzucił jednak w 1881
utrzymania. Kilka osób zajmowało się kowalr. mieszkały w Widzewie 83 osoby. Podział
r. projekt przyłączenia Widzewa do Łodzi.
stwem, ciesielstwem, szewstwem. W Widzeludności według zawodów przedstawiał się
Projektu tego nie poparł także Magistrat
wie znajdowała się karczma rządowa. Dom
następująco: gospodarzy - 39, komorników Łodzi, obawiając się, że będzie musiał
karczemny i należące do niego dwie morgi
32, wyrobników - 5, dwie rodziny młynarzy
ponieść dodatkowe wydatki ze skromnego
ziemi nosiły nazwę Widzew - Osada Karczma.
składające się z 7 osób. Domów mieszkalbudżetu miasta na utrzymanie nowej
Ziemie widzewskie nie należały do urodzajnych było 11.
dzielnicy. Dopiero w 1906 r. Rząd
nych. Ludność szukała więc dodatkowych
Podczas regulacji Łodzi w 1823 r. włączono
Gubernialny zdecydował na włączenie
źródeł zarobkowania w fabrykach Łodzi,
do miasta część gruntów Widzewa i WójWidzewa do Łodzi, jednakże przyłączono
która przyciągała mieszkańców okolicznych
towski Młyn. Dzierżawcą tego młyna była
tylko osadę fabryczną. W 1915 r. włączono
wiosek. Rozwój przemysłu włókienniczego,
od 200 lat rodzina Chrapeckich. W 1824 r.
tereny do trasy kolei obwodowej. W 1928 r.
zwłaszcza w latach osiemdziesiątych
na mocy kontraktu rządowego młyn oddano
Magistrat Miasta Łodzi powołał komisję
XIX w., spowodował duże przemiany
w dzierżawę wieczystą fabrykantowi Frydew celu opracowania projektu wcielenia
w podłódzkich wsiach, również i w Widzerykowi Wendischowi, który założył tam
terenów przylegających do miasta. Projekt
wie. Budowa nowych ulic, dróg bitych i żeprzędzalnię bawełny. Regulacja osady naprzewidywał włączenie do Łodzi całej
laznych stanowiła duże możliwości znalestąpiła w latach trzydziestych XIX wieku.
gminy Chojny, a więc i wsi Widzew. Do
zienia dodatkowych zarobków. Budowa
Wzrost zaludnienia Widzewa, rozwój terytego jednakże nie doszło. Komisja orzekła,
drogi do Rokicin, a następnie ciągła jej kontorialny i ostateczne ukształtowanie wsi naże osady te nie są dostatecznie
serwacja spowodowana nadmierną eksplostąpiło w latach 1830-1850. Rozwój odbyprzygotowane do organizacji miejskiej.
atacją, były okazją do zarobkowania dla
wał się głównie przez karczowanie obszaDopiero uchwałą Kolegium Zarządu
okolicznej ludności. Większość prac związarów pokrytych lasami. Do Widzewa zaczęli
Miejskiego w Łodzi z 2 sierpnia 1945 r.
nych z budową, jak: niwelacje terenu, kopanapływać chłopi ze wsi Wólka, której tereny
włączono Widzew i całą gminę Chojny
nie rowów, skarpowanie, budowa mostów,
zajęto pod urządzanie osady tkackiej zwanej
w obręb granic wielkiej Łodzi. Tym aktem
wykonywali najemni chłopi. Pracowali oni
Łódka. Do 1866 r. Widzew należał do gminy
zakończył się proces zespalania łódzkich
na dniówkę lub akordowo.
Stara Wieś z siedzibą w Gałkówku. Ze Staprzedmieść z miastem trwający prawie pół
W latach siedemdziesiątych XIX w. w statyrej Wsi pozostała w połowie XIX w. tylko
wieku.
styce ludności wiejskiej pojawia się po raz
nazwa. Po przeprowadzeniu reformy admiW latach 1954-1993 Widzew był jedną
pierwszy zawód „robotnik”. W 1868 r. było
nistracyjnej włączono Widzew w 1867 r. do
z administracyjnych dzielnic Łodzi.
już w Widzewie 8 robotników (4 kobiety i 4
nowo utworzonej gminy Chojny.
1
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ALEJA PIŁSUDSKIEGO
ramy do al. Piłsudskiego. Po drugiej stronie widzimy firmowy sklep Polmosu (zaprojektowany przez
Urszulę Sipińską), a w głębi zabudowania dawnych
Zakładów Przemysłowego Monopolu Spirytusowego z początku XX w. Nieco bliżej gmach Drukarni
Prasowej.

7 Drukarnia Prasowa (al. Piłsudskiego 82) po+
wstała tuż po wojnie. Tu drukowane były do
pewnego czasu wszystkie łódzkie gazety i czasopisma. Firma specjalizuje się w wysokonakładowym druku kolorowym.

10 Willa dyrektora Widzewskiej Manufaktury
+
(al. Piłsudskiego 133) to dziś siedziba Domu
Kultury Widok. O budynku prawie nic nie wiadomo. Został kompletnie przerobiony i z dawnego wystroju niemal nic nie zostało. Dziś mieści się tam jedna z filii Widzewskich Domów
Kultury. W ładnym wnętrzu organizowane są
kameralne lekcje muzyki, działa klub gitarzysty i pianisty, organizowane są warsztaty gitarowe flamenco, zajęcia aerobicu. Druga filia
WDK – Dom Kultury Ariadna znajduje się przy
ul. Niciarnianiej 1/3, trzeci – DK „502” – przy ul.
Gorkiego 16.
JOANNA PODOLSKA

% Przez park dochodzimy do ul. Zbiorczej i docie-

% Idziemy nieparzystą stroną al. Piłsudskiego
wzdłuż kamienic czynszowych, na parterach są różne sklepy i lokale handlowe.
8 Mijamy budynek Szkoły Podstawowej nr 4
+
im. Komisji Edukacji Narodowej (al. Piłsudskiego 101). Tu mieści się także studium informatyczne i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Przy al. Piłsudskiego 117 (róg Sarniej),
w pięknie odrestaurowanej kamienicy, ulokowała się Nasza Apteka.

Dawna willa dyrektora Widzewskiej Manufaktury

Naprzeciwko kilka budynków handlowoprodukcyjnych m.in. gmach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i budynek z intrygującą
nazwą Eldorado.

Hipermarkety rozpoczęły ekspansję na Łódź
w 1996 roku, kiedy to firma Blackwood
przygotowała raport o handlu w Polsce. Z
ankiet wynikało, że zdecydowana większość
łodzian chciałaby kupować w handlowych
molochach. W ciągu kilku lat nastąpił praw dziwy boom na tego typu obiekty. W krótkim
czasie oddano kilkanaście sklepowych gigan tów. Do Łodzi sprowadziły się Carrefour, Te sco, Jumbo, Real, Praktiker, Media Markt,
Leclerc, Geant, Castorama. Z reguły powsta wały nie na obrzeżach - jak w innych mia stach - ale niemal w centrum Łodzi.
9 Hipermarket francuskiej sieci Geant (25 tys.
+
mkw.) z galerią handlową King Cross (pow.
16,5 tys. mkw.) przy al. Piłsudskiego 94 stanął
już w 1999 r. Zatrudniono tam 600 osób (w galerii 300 osób). Teraz działa tam Real i CH Tulipan, a w głębi Castorama, gdzie zaopatrują się
osoby robiące remonty. Na sąsiedniej działce,
przy al. Piłsudskiego 98a (tam, gdzie zwykle
zatrzymywał się cyrk), ma stanąć nowoczesny biurowiec.

% Po nieparzystej stronie al. Piłsudskiego, nieco
w głębi stoi skromna willa.

11 Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnia+
nego WI-MA S.A. (al. Piłsudskiego 135) to przedsiębiorstwo z blisko 130-letnią tradycją i nadal
- choć w bardzo ograniczonej formie - pracuje.
Początek sięga schyłku lat siedemdziesiątych
XIX wieku, kiedy to Juliusz Kunitzer, jeden z
późniejszych królów bawełny, otrzymał od
władz cesarskich zezwolenie na wykup terenów pod budowę fabryki. Firma szybko się rozwijała. W skład ówczesnej fabryki wchodziły
przędzalnia, tkalnia, bielnik i apretura. W 1905 r.
firma przyjęła nazwę Towarzystwo Akcyjne
Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej. W 1914 r.
właścicielem firmy został Oskar Kon. Po
1922 r. dotychczas
włókiennicza
fabryka za-

Na budynku wiszą dwie tablice. Jedna przypomina, że właśnie przed tym zakładem 1 lutego
1905 r. doszło do pierwszej na terenie Łodzi
zbrojnej walki przeciw burżuazji i carskiemu samowładztwu. Właśnie tu miały stanąć pierwsze
łódzkie barykady. „Męstwo, internacjonalizm widzewskich robotników zjednały temu przedmieściu Łodzi miano czerwonego Widzewa” – czytamy na tablicy.
Z kolei druga tablica przypomina, że w 1943 r.
w Oświęcimiu została zamordowana pracująca
w fabryce działaczka PPR
Tekla Borowiak.

JOANNA PODOLSKA

%

% Docieramy do biurowca Wi-My. Na terenie należącym niegdyś do Widzewskiej Manufaktury działa teraz ponad setka nowych firm i hurtowni. Stoimy przed
bramą prowadzącą na teren fabryki.

częła stopniowo powiększać asortyment swoich wyrobów i w końcu stała się wielobranżowym kombinatem. Wybudowano nowe przędzalnie, powstała odlewnia żelaza i metali oraz
tartak. Uruchomiono również własną produkcję maszyn włókienniczych oraz ich wyposażenia. Większość wyrobów eksportowano do
krajów Europy, Azji, Ameryki Południowej, a
nawet Afryki. W 1927 roku WI-MA zatrudniała 10 tys. pracowników. Zbyt duże nakłady inwestycyjne i zła polityka ekonomiczna Oskara
Kona przyczyniły się do upadłości WI-MY, która w roku 1933 przeszła pod przymusowy zarząd państwa. Dwukrotnie ogłaszano upadłość
firmy. W latach okupacji fabryka była częścią
koncernu Hermana Goeringa.
Po wojnie WI-MA została przejęta przez
skarb państwa. W 1949 r. utworzono z niej trzy
samodzielne przedsiębiorstwa, w tym WZPB
„1 Maja” - przedsiębiorstwo skupiające wydziały przędzalnicze, a także Widzewską Fabrykę Maszyn (Wifama) oraz Anilanę. W 1991 r.
WZPB powróciły do swojej przedwojennej
nazwy WI-MA, a z dniem 1 czerwca 1992 r.
przedsiębiorstwo przekształcone zostało
w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

Wejście na teren Wi-My przy al. Piłsudskiego 135
1

WIDZEWSKA MANUFAKTURA

W 1878 r. fabrykant łódzki Ludwik Meyer zakupił od chłopów Widzewa 41 morgów ziemi.
Położona ona była między dzisiejszymi ulicami:
Niską a Szpitalną. Meyer planował budowę w
Widzewie dużych zakładów przemysłowych
(bawełnianych), jednakże w bardzo krótkim
czasie plan jego uległ zmianie. W 1879 r. sprzedał ziemię, materiały budowlane i rozpoczętą
budowę fabryki Juliuszowi Kunitzerowi za
15.000 rubli. W wyniku tej transakcji Kunitzer
stał się właścicielem dużego terenu i przystąpił
do budowy zakładów.
Wybór Widzewa nie był przypadkowy. W Łodzi
robiło się ciasno, brak było przestrzeni o dużej
powierzchni. Drugi czynnik to woda. Wody dla
przemysłu dostarczały studnie głębinowe, a także dwie rzeki: Łódka i Jasień. W dorzeczu Jasienia, na odcinku od ulicy Piotrkowskiej aż do granic Widzewa, znajdowały się zakłady Geyera,
Scheiblera i Grohmana. Woda, która była niezbędnym czynnikiem dla przemysłu włókienniczego, zwłaszcza dla przędzalnictwa bawełny,
wyznaczała kierunek rozmieszczania zakładów.
Kunitzer chcąc uzyskać dostęp do wody, wykorzystał tereny położone poza Księżym Młynem,
to jest w górnym biegu Jasienia. Pewną, choć
mniej ważną rolę, odgrywał problem siły roboczej. Przemysł łódzki miał zapewnioną dostateczną ilość siły roboczej. Kunitzer zdawał sobie
sprawę, że wśród okolicznej ludności znajdzie
dostateczną liczbę robotników, w dodatku tańszych niż w mieście. W 1890 r. do spółki przystąpił Juliusz Heinzel, właściciel fabryki wyrobów wełnianych. Po trzech miesiącach targów i
obliczeń ustalono ostatecznie wartość zakładów
na 450 000 rubli. Wkład Heinzla wyniósł 225
000 rubli. Zakład rozwijał się w tym czasie bardzo szybko. W 1894 r. pracowało w fabryce
1020 robotników, a w 1900 r. już 3320. W
1899 r. powstało Towarzystwo Akcyjne Heinzel
i Kunitzer, którego kapitał akcyjny wyniósł 3
mln rubli.
Na potrzeby robotników wybudowano domy,
a także przyfabryczny szpital i szkołę, przeznaczono też teren pod kościół. Wkrótce ul.
Rokicińską (dziś al. Piłsudskiego) zaczął jeździć tramwaj. Po śmierci Kunitzera kierownictwo firmą przejął rzutki Oskar Kon.
Juliusz Kunitzer urodził się
w 1843 r. w guberni kaliskiej.
Ukończył szkołę parafialną
w Kaliszu. W 1866 r. zaczął
pracę w fabryce Edwarda
Haentschla przy ulicy Piotrkowskiej 72 jako czeladnik
tkacki. W 1874 r. Haenschel
zrezygnował z prowadzenia fabryki i jej połowę przekazał Kunitzerowi, a wkrótce odstąpił
swoją część zięciowi, Ludwikowi Meyerowi.
Kunitzer i Meyer również byli skoligaceni (siostra Meyera była jego żoną). W 1879 r. Kunitzer odkupił od szwagra nieruchomość na Widzewie - ziemię, materiały budowlane i rozpoczętą budowę fabryki - a sam wycofał się z fabryki na Piotrkowskiej. Zaczął budowę wi1
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Archiwalny widok na Widzewską Manufakturę

dzewskiego zakładu, a gdy zabrakło mu pieniędzy, przystąpił do spółki z Juliuszem Heinzlem.
Fabryka szybko rozrosła się do rozmiarów dużego kombinatu bawełnianego. W 1897 r. Kunitzer wszedł w spółkę z petersburskim kupcem Lejzorem Lourie i założył pierwszą
fabrykę nici w Polsce - Towarzystwo Akcyjne
Widzewskiej Manufaktury Niciarnianej.
W 1900 r. przystąpił do antyrobotniczego
Związku Fabrykantów Łódzkich. Należał zresztą do najbardziej nieustępliwych przemysłowców. Wieczorem 30 września 1905 r. jadącego
tramwajem Kunitzera zastrzelił Adolf Szulc,
robotnik z organizacji bojowej PPS. Fabrykant
został pochowany na Starym Cmentarzu.
Juliusz Józef Heinzel urodził się w 1834 r. na Dolnym Śląsku; do Łodzi
przybył w latach 50. XIX
w.; najpierw pracował w
tkalni Scheiblera jako majster. W 1856 r. poślubił
Paulinę Volkman. Rok później otworzył własny, ręczny warsztat; a
wkrótce własną tkalnię. W 1874 r. rozbudował fabrykę do największego w Królestwie
Polskim zakładu produkującego wyroby
wełniane i półwełniane; w 1879 r. wszedł
w spółkę z Juliuszem Kunitzerem i razem
założyli Widzewską Manufakturę. Już w
1873 r. Heinzel założył komitet opiekujący
się ubogimi, który kilka lat później przekształcił się w Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności; w 1891 r. kupił
od księcia saskiego Ernesta posiadłości i
zamek w Coburgu leżące w księstwie Sachsen-Coburg-Gotha w Turyngii, a wraz z nimi
tytuł barona von Hohenfels; był członkiem
Towarzystwa Kredytowego, rady Banku
Handlowego, Zarządu Łódzkiej Straży
Ogniowej. Miał sześcioro dzieci. Zmarł
7 sierpnia 1895 r. w swoim zamku Hohenfels, ale został pochowany w rodzinnym
mauzoleum na Cmentarzu Starym przy ulicy Ogrodowej. Po śmierci ojca udziałowcem
w Widzewskiej Manufakturze został jego
syn Juliusz Teodor, a potem zięć Józef Tanfani, ale ich rola wyraźnie malała na rzecz
Oskara Kona.

Oskar (Oszer) Kon zaczynał
karierę jako kierownik działu sprzedaży w fabryce Heinzla i Kunitzera. Już w
1897 r. został jednym z dyrektorów Widzewskiej Manufaktury, a po śmierci Kunitzera zaczął niepodzielnie
rządzić fabryką. Już w 1912 r. kupił większą
część akcji i stał się głównym akcjonariuszem, a rok później generalnym dyrektorem.
Ponoć dzięki koneksjom Kona w czasie I
wojny światowej fabryka funkcjonowała,
uniknęła też rekwizycji maszyn, gdy Niemcy
zaczęli wynosić się do Rzeszy. Tuż po wojnie
był to jedyny łódzki zakład pracujący pełną
parą. Fabrykant umiał kierować swoim biznesem i szybko stał się jednym z najbogatszych ludzi międzywojennej Łodzi. Zamieszkał w willi przy ul. Targowej 61 (dziś jest w
niej rektorat szkoły filmowej). Jak opisuje
Leszek Skrzydło w swojej książce pt. „Rody
fabrykanckie” Kon codziennie odbywał z ul.
Targowej do swojej fabryki pieszy spacer.
„Za nim wolno jechała pusta kareta jedynie z
parasolem na siedzeniu”. A on szedł kłaniając się mijanym przechodniom. Przemysłowiec cały czas rozbudowywał firmę, rozwijał
też asortyment, postawił odlewnię i fabrykę
maszyn produkującą m.in. maszyny przędzalnicze. Ryzykowne pożyczki i krach na giełdzie bawełny spowodował załamanie produkcji. Widzewska Manufaktura została postawiona w stan upadłości. W maju 1939 r.
zadłużenie firmy wynosiło 62 mln zł, dwukrotnie więcej niż kapitał akcyjny.
W czasie wojny do pałacu Kona wkroczyli
Niemcy. Właściciele musieli go opuścić.
Oskar Kon - według różnych informacji w 1939 r. najpierw pracował w pałacu jako
dozorca, a w grudniu został wywieziony limuzyną wraz z żoną do Genewy. Miał wykupić swoje życie w zamian za Widzewską Manufakturę. A może za pieniądze, które ponoć
jeszcze przed wojną, gdy jego fabryka borykała się z problemami finansowymi, wywiózł
z kraju. Część jego rodziny zginęła w łódzkim
getcie. On sam zamieszkał w Meksyku,
zmarł w 1961 r. w Argentynie. Nigdy do Polski nie wrócił.
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% Po drugiej stronie ruchliwej alei stoi budynek De-

legatury UMŁ Łódź-Widzew i Urząd Stanu Cywilnego dla tej dzielnicy (al. Piłsudskiego 100).

Szerzej o historii Wi-My na stronie
www.historycznie.uni.lodz.pl
Albert Kon, syn wielkiego łódzkiego przemysłowca Oskara Kona i dyrektor znacznej fabryki, został zastrzelony przez zdesperowanego pracownika 31 stycznia 1929 roku.
Zmarł w lecznicy Unitas przy ul. Pustej (dziś
Wigury). Tuż po godzinie 22 Kon wracał do
domu. Był już przy Targowej 51, jakieś czterdzieści metrów od swego pałacu, gdy na
wprost niego stanął jakiś człowiek. Był młody. Znał Kona.- Panie Albercie - powiedział.
- Może się rozmówimy. Fabrykant zlekceważył przechodnia. Wtedy padły strzały. Sześć
w stronę Alberta Kona, jeden w stronę zamachowca. Był nim Edwarda Ciesiński, 21-letni
majster fabryczny w Manufakturze Widzewskiej, kilka dni wcześniej wyrzucony z pracy.
Umierają obaj. Ale pogrzeb robotnika na Dołach przemienia się w manifestację poparcia
dla zamachowca, który - jak opowiadano
- był szykanowany przez fabrykanta. Niektóre
gazety zaczęły nawet sugerować, że to on
właśnie jest faktyczną ofiarą tej sprawy. Robotnicy z wielu łódzkich fabryk zebrali ponad
13 tys. zł na pomoc matce młodego robotnika, która po jego śmierci została bez środków
do życia. Wreszcie stała się rzecz bez precedensu. Władze śledcze dwa tygodnie po
strzelaninie zdecydowały się wydać specjalny
komunikat ujawniający szczegóły sprawy
umorzonej z powodu śmierci sprawcy. Nie tylko zawierał zeznania, że to Kon szykanował
Ciesińskiego, ale też informował, że podczas
strzelaniny na ulicy Targowej to dyrektor
pierwszy wyciągnął rewolwer. Czyn popełniony przez Ciesińskiego przestał być zwykłym
zabójstwem, a stał się elementem walki klasowej.

% Po drugiej stronie al. Piłsudskiego, przy ul. Szpitalnej widać to, co zostało z osiedla wybudowanego dla pracowników Widzewskiej Manufaktury.

Domy robotnicze pracowników Widzewskiej Manufaktury w 1936 r. W tle zabudowania fabryczne.

W latach 1894-1900 właściciele Widzewskiej
Manufaktury przystąpili do budowy domków
dla robotników. W ciągu kilku lat wyrosła robotnicza kolonia. Tworzyło ją 150 parterowych
domków zbudowanych z drewna o spadzistych
dachach krytych gontami. Była to jedyna w Łodzi osada robotnicza o tym typie budownictwa.
Fabryka i domy familijne otrzymały nazwę Widzew - Osada Fabryczna. W 1896 r. Kunitzer
wspólnie z przemysłem angielskim założył manufakturę nici. Powstała wówczas na Widzewie
druga z kolei osada: Widzew - Niciarnia.
Fabryka i przemysł wtargnęły do Widzewa
niespodziewanie, prawie brutalnie. Wioska
ukształtowana w zasadzie w połowie XIX wieku nie była przygotowana na to przyjęcie. Jej
żywiołowy rozwój przestrzenny po 1880 r. był
wynikiem powstania zakładów przemysłowych. Rozwój ten, tworząc nowe elementy, nie
usuwał starych. W ten sposób rodził się nowy
typ podłódzkiej osady fabrycznej mający charakter i miasta i wsi. Nawet władze administracji państwowej podkreślały, że osada ta
ma charakter „grodzki”. Swoistą cechą rozwoju Widzewa było to, że fabryka wyrastała w
sąsiedztwie chłopskiej zagrody, dom fabryczny
czy kamienicę czynszową budowano obok słomianej strzechy.

dukowano tu chemikalia. Także w czasie okupacji działały w tym miejscu zakłady chemiczne. Niemcy zostawili nawet po sobie podziemia, gdzie zasypywali odpady. Powojenne przedsiębiorstwo zajmowało 50 hektarów. Na terenie znajdowała bocznica kolejowa, parowozownia i ogromne hale. Mówi się o tym, że kiedyś
wszyscy w Łodzi wiedzieli, kiedy jest godzina
6, bo wtedy z Anilany zalatywało straszliwym
smrodem chemikaliów, a nad Widzewem unosiła się żółtobura chmura. W latach 90. XX w.
Anilana zaprzesta produkcji. Część budynków
wyburzono, w innych działają dziesiątki firm i
hurtowni. Przetrwała sieć ulic, które noszą odpowiednie nazwy, np. Akrylowa, Lateksowa
czy Gumowa. Odkąd Anilana została postawiona w stan upadłości syndyk pozbywa się kolejnych nieruchomości. Na sprzedaż wystawił
m.in. wielki komin fabryczny i tony szklanych
kulek, z których produkowano włókno.
JOANNA PODOLSKA

W 1927 r. w scenerii Widzewskiej Manufaktury realizowane były sceny do filmu „Ziemia
obiecana” na podstawie powieści Władysława
Reymonta. Rok później powstał film ukazujący
dynamiczne tempo życia Łodzi - stolicy polskiego włókiennictwa. Jak pisze Arkadiusz Dą browski - „pomysł gorąco popierany przez
władze Łodzi, spotkał się z żywym oddźwiękiem i uprzejmością właścicieli łódzkich fabryk, w których kręcono zdjęcia. Ekipa filmo wa dotarła w połowie sierpnia 1928 r. rów nież do Widzewskiej Manufaktury, gdzie filmowała fabryczne gmachy, oddziały przędzalni amerykańskiej i egipskiej, apretury, elektrowni, farbiarni, odlewni i działu maszynowego. Prace posuwały się szybko i co najważniejsze, nikomu z ekipy filmowców nie przeszkadzał sierpniowy strajk włókniarzy fabryki
Oskara Kona, jaki w międzyczasie wybuchł na
tle reorganizacji na oddziale przędzalni”.

% Idziemy nieco dalej al. Piłsudskiego, przy al. Piłsudskiego 139 elegancko odremontowany budynek
należący do Widzewskiego TBS. Wkraczamy na teren należący kiedyś do Anilany. Na tablicy można
zobaczyć, co przetrwało z dawnej fabryki i co obecnie tam się znajduje (m.im. w jednym z budynków
największy sklep z artykułami dla niemowlaków.
12 Po wojnie na terenie Widzewskiej Manufak+
tury powstały trzy firmy, wśród nich Zakłady
Włókien Sztucznych Anilana (znane również
później jako Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex-Anilana) przy al. Piłsudskiego 141/145, powstały po wojnie, ale jeszcze przed 1939 r. pro-

Zniszczona chłodnia na terenie Anilany
1
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Podobno pod „Anilaną” znajdują się złoża
czystej wody, ale nikt w to nie wierzy. Kilka
l a t t e m u , g dy p r z y u l . P r z y b y s z e w s k i e g o b u dowano supermarket Jumbo (obecnie Carre four), geolodzy odkryli składowisko odpa dów. Były to właśnie resztki po niemieckich
fabrykach produkujących włókna białkowe.
Stwierdzono, że w tym miejscu czterokrotnie
zostało przekroczone dopuszczalne stężenie
cynku, siarczanów i fosforanów. Skażona zie mia została wywieziona do tzw. laguny
- miejsca, w którym składowane są najbar dziej szkodliwe odpady (też na terenie „Ani lany”) i przykryta odpowiednią warstwą zie m i i t z w . b e t o n m a t ą , c z y l i p o w ł o k ą o małej
przepuszczalności.

Przy al. Piłsudskiego 141/145 zachowało się
niewiele dawnych budynków, do tych nielicznych należy komin, na którym ulokowano nadajnik radia Parada. Od kilku lat na tym terenie działa nowoczesna strzelnica.
13 Przy ul. Sobolowej 1 nadal działa basen Ani+
lana z widokiem na…. stadion Widzewa

Klub Sportowy „Anilana” - został założony
w 1948 r. przy Zarządzie Okręgowym
Związku Zawodowego Pracowników Prze mysłu Chemicznego jako Klub Sportowy
„Chemia”. W 1952 r. został przemianowany
na Klub Sportowy„Unia”. Od 1963 r. działał
pod nazwą Zakładowy Klub Sportowy
„Unia”, a od 1978 r. jako KS „Anilana”. Był to
jeden z najbardziej zasłużonych klubów piłki
ręcznej w Polsce. Dochował się pięciu olim pijczyków: Zygfryd Kuchta, Ryszard Przy bysz i Andrzej Szymczak - brąz w Montrealu
w 1976 r.; Grzegorz Kosma w Moskwie
w 1980 r.; Włodzimierz Wachowicz w Mo nachium w 1972 r. Anilana przestała istnieć
w 2004 r.
14 Park Widzewski położony jest przy al. Pił+
sudskiego na terenie należącym do Widzewskiej Fabryki Maszyn. Od wschodu graniczy z ulicą Sobolową, od zachodu z ulicą Niciarnianą, a od południa zamknięty jest bocznicą kolejową. Ma powierzchnię 6,9 ha. Decyzja o budowie parku zapadła w 1951 r., rok
później inż. K. Marcinkowski i inżynier H.
Tomaszewski przedstawili projekt parku.
W 1953 r. zaczęto go tworzyć. W 1959 r. w
sąsiedztwie rozpoczęto budowę szkoły tysiąclecia.

% Przechodzimy al. Piłsudskiego. W oddali widać
stadion Widzewa. Kiedyś należał on do Klubu Sportowego Wima.
1

Stadion Widzewa przy al. Piłsudskiego 138

KLUB SPORTOWY „W IDZEWSKA MANUFAKTURA ”
(KS Wima) powstał w 1928 r. Zebranie or ganizacyjne odbyło się w lokalu X Oddziału
Straży Ogniowej przy ul. Rokicińskiej 81.
Kierownictwo firmy przydzieliło klubowi
plac fabryczny przy ulicy Rokicińskiej 82
(obecnie tereny sportowe RTS Widzew),
na którym zostały urządzone: boisko piłkar skie, bieżnia, skocznia i rzutnie lekkoatle tyczne, korty tenisowe, strzelnica małokali browa oraz boiska do siatkówki i koszyków ki. W p o ł o w i e l a t t r z y d z i e s t y c h X X w . z a rząd firmy „WI-MA” zakupił drewniany pa wilon z zakończonej w Łodzi wystawy rze mieślniczej i zaadaptował go na halę sporto wą, która służyła łodzianom do połowy lat
osiemdziesiątych XX w. Klub Wima reakty wował działalność w połowie 1946 r.
Po niespełna rocznej, bardzo ograniczonej
działalności, klub, decyzją władz politycz nych Łodzi, został wchłonięty przez Robot nicze Towarzystwo Sportowe Widzew.
15 Stadion RTS Widzew (al. Piłsudskiego 138)
+
należy do najnowocześniejszych stadionów
ligowych w Polsce. Posiada 10 tys. miejsc.
Część stadionu jest zadaszona. Przeszklona
kawiarnia umożliwia oglądanie meczów
w luksusowych warunkach.
RTS Widzew znajduje się
w czołówce polskich klubów
piłkarskich. Jest dumą
łódzkich kibiców, czterokrotnym Mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu
Polski, półfinalistą Pucharu Klubowych Mistrzów Europy (obecnie
Liga Mistrzów UEFA),
uczestnikiem fazy grupowej
Ligi Mistrzów UEFA.

W różnych publikacjach pojawiają się różne
daty powstania klubu RTS Widzew. Najczę ściej przytaczane są dwie daty. Fani klubu
upierają się, że był to rok 1910, specjaliści
udowadniają, że 1922.
Dowodem przemawiającym za tą drugą datą
jest m.in. odznaka jubileuszowa 15-lecia z ro ku 1937 i 25-lecia z 1947 roku. Skąd te
rozbieżności?
W 1910 r. powstało Towarzystwo Miłośni ków Rozwoju Fizycznego. Była to organiza cja założona przez urzędników Widzew skiej Manufaktury, głównie Niemców i An glików. TMRF miało swoje boisko przy ul.
Niciarnianej (naprzeciw „Niciarki”), działało
do roku 1914 i nie zostało po wojnie reak tywowane.
Natomiast Robotnicze Towarzystwo Sporto we zostało założone w 1922 r. przez ludzi
związanych z PPS. Początkowo sportowcy
grali na boisku przy ul. Rokicińskiej, niedale ko Kopcińskiego (mniej więcej w tym miej scu jest teraz hipermarket Real). Po wojnie
klub przeniósł się na dawne boisko Wimy, z
którego korzysta do dzisiaj.
W roku 1958, gdy w Łodzi obchodzono jubi leusz 50-lecia ŁKS, niektórzy działacze spor towi wpadli na pomysł, by „postarzyć” kilka
klubów, m.in. warszawski Marymont i łódzki
Widzew. I t a k s i ę p r z y j ę ł o . D z i a ł a c z e
podkreślają, że założyciele klubu w
1922 r. zaznaczyli, że RTS jest
kontynuatorem TMRF. Na stro nie oficjalnej Widzewa historia
klubu zaczyna się w 1910 r.,
choć zaznaczono, że wybuch
wojny przerwał rozwój klubu.

% Idziemy ulicą Szpitalną, gdzie stały
domy wybudowane przez Kunitzera dla
pracowników jego fabryki.

%uu

10

| SPACEROWNIK | ŁÓDŹ - WIDZEW I NIE TYLKO...
% Idziemy w kierunku ul. Niciarnianej. Dochodzimy
do torów. Po prawej są zabudowania stacji PKP.

NICIARKA
JOANNA PODOLSKA

16 Jak już pisaliśmy, w latach 1894-1900 wokół
+
Widzewskiej Manufaktury powstało ogromne
osiedle złożone ze 158 drewnianych i 8 murowanych domów (1585 izb) dla robotników. Pomysł
nie był nowy, już w 1870 roku budynki mieszkalne dla robotników wzniósł Karol Scheibler, a
później także inni, znaczniejsi fabrykanci. Ale
„domki kunitzerowskie” wyróżniały się drewnianą konstrukcją i wiejskim wyglądem, tworzyły
tym samym charakterystyczny, niepowtarzalny klimat tej dzielnicy. Była to jedyna w Łodzi
osada robotnicza o tym typie budownictwa. Ze
150 parterowych domków krytych gontami,
nie przetrwał żaden. Zachowało tylko się kilka
murowanych domów mieszkalnych i drewnianych komórek, które możemy zobaczyc przy
ul. Szpitalnej.

19 Stacja PKP Niciarniana powstała w 1951 r., a
+
po wprowadzeniu pociągów elektrycznych
wybudowano budynek dworcowy. Stacja obsługiwała głównie pracowników widzewskich
fabryk, którzy dojeżdżali do pracy z okolicznych wiosek. Dziś dworzec z rzadka używany, zwłaszcza po likwidacji większości lokalnych połączeń.

% Tuż za torami kolejowymi zaczyna się kompleks
Ariadny. Po lewej stronie zabudowania mieszkalne.
20 W cieniu fabryki nici zaczęły powstawać
+

domy przeznaczone dla kadry technicznej i robotników. Jeden z nich - po drugiej stronie za-

JOANNA PODOLSKA

kładu, przy ulicy Niciarnianej 5, jest połączeniem cech budownictwa fortecznego i więziennego, być może stąd wzięła się jego nazwa „Pawiak”. To wysoki gmach w otoczeniu parku. Nadal jest to budynek mieszkalny i wielu lokatorów pracuje w Ariadnie. Kiedyś były tu fatalne warunki, ubikacje na
zewnątrz, małe mieszkania. To stąd ta nazwa
- wyjaśnia jedna z lokatorek. Mówi, że niektóre mieszkania zajmują rodziny związane
z fabryką od kilku pokoleń.
JOANNA PODOLSKA

Rzeźby w niszy kościoła pw. św. Kazimierza

tego Antoniego i Matki Boskiej Różańcowej).
Warto zwrócić uwagę na detale elewacji, a także na kraty w formie orła z datą 1939 r.
Po prawej stronie przy wejściu do świątyni wisi tablica dedykowana mieszkańcom
Widzewa, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej w Dachau, Oświęcimiu, Radogoszczu, Buchenwaldzie, na Pawiaku... Jest
też symboliczny grób z ziemią z obozów
śmierci.
Murowane domy dla robotników „Wi-my”

17 Parafia św. Kazimierza (ul. św. Kazimierza/ul.
+
Niciarniana 7) została erygowana w 1911 r. Ale
teren pod kościół był wyznaczony już w końcu
XIX w. Dopiero w 1923 r. biskup Wincenty Tymieniecki poświęcił plac pod kościół. Autorem
projektu był architekt Józef Kaban-Korski.
Budowa trwała w latach 1925-1936. Powstała świątynia w kształcie krzyża łacińskiego,
trójnawowa, w stylu neoempirowym. Nawy
zakończone są półkolistymi absydami. Elewacja południowa zakończona jest dwoma wyniosłymi wieżami. Górne kondygnacje wieżowe stanowią dzwonnice.
Kościół ma pięć ołtarzy (dwa w kaplicach:
świętego Kazimierza i Najświętszego Serca
Pana Jezusa, ołtarz główny w mozaice - Niepokalane Poczęcie i boczne z obrazami świę-

Witraż ze świątyni pw. św. Kazimierza

18 Obok kościoła w 1929 roku został zbudo+
wany dom parafialny. Po wojnie wydzierżawiony na kino „Pokój”. Budynek stoi do dziś,
niestety od wielu lat nic w nim się nie dzieje.
Tylko na budynku widoczny jest napis: „Nie
lękajcie się”.

„Pawiak”, dom dla pracowników fabryki nici
JOANNA PODOLSKA

% Z ul. Szpitalnej skręcamy w ul. św. Kazimierza.

% Nieco dalej korty tenisowe, a za nimi niski budynek.
21 W parterowym budynku mieści się Dom
+
Kultury Ariadna (ul. Niciarniana 3), który spe-

cjalizuje się w edukacji tanecznej. Działa tutaj
kilka sekcji tanecznych i sportowych.

Dom parafialny, dawne kino „Pokój”

W latach 30. angielscy właściciele fabryki nici
utworzyli KS Towarzystwa Akcyjnego Łódzkiej
Fabryki Nici SA z siedzibą przy ul. Niciarnianej
3. W 1938 r. nadano mu nazwę Widzewskie
Towarzystwo Sportowe „Podgórze”. Powstały
sekcje: piłkarska, siatkówki, koszykówki i szczypiorniaka. Oprócz nich działała w klubie biblioteka, organizowano wykłady, spotkania, dyskusje. Wybudowano boisko i korty tenisowe.

Na tyłach jest plebania, która stanęła
w 1953 r. Nowy dom parafialny jednopiętrowy, z salkami na katechezę, kancelarię parafii
zbudowano w latach 1963-1969.

Warto wspomnieć, że w czasie II wojny św.
na ul. Niciarnianej Niemcy urządzili obóz dla
angielskich jeńców wojennych. Więźniowie
pracowali w widzewskich zakładach.
1
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Wejście do biura zarządu spółki „Ariadna” SA

JOANNA PODOLSKA

22 Pierwsza na ziemiach polskich fabryka nici
+
(ul. Niciarniana 2/6) powstała w 1897 r. Jej twórcami byli Juliusz Kunitzer i petersburski kupiec Lejzor Lourie. Założyli Towarzystwo Akcyjne Widzewskiej Manufaktury Niciarnianej.
Na Widzewie wybudowali potężny gmach przędzalni z czerwonej cegły, która produkowała
nici do szycia, haftowania, szydełkowania i tasiemki wełniane. Cóż mogło być bardziej potrzebnego od nici w mieście, które żyło z produkcji tekstylnej. Do prowadzenia fabryki sprowadzono fachowców z zagranicy, głównie z
Anglii. Już 1898 r. fabryka zatrudniała ponad

Motyw z okien fabryki nici
1

400 osób, z tego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Niestety, wkrótce okazało się,
że konkurencja jest zbyt duża i łódzka firma
podjęła pertraktacje z Newską Manufakturą
Nici z siedzibą w Petersburgu, która była częścią angielskiego koncernu. Od 1906 r. już Anglicy kierowali fabryką i mieli większościowy
pakiet akcji spółki. Łódzka Niciarka stała się
ekspozyturą angielskiego producenta. Fabryka stopniowo poszerzała asortyment i rynek
zbytu (łódzkie produkty wyjeżdżały m.in. do
Rosji i Azji), miała też swoje oddziały w Warszawie i we Lwowie.
W czasie I wojny światowej zakład został częściowo zdewastowany

Fabryczne szpule

% Jesteśmy obok jednego z
najładniejszych łódzkich
parków.
JOANNA PODOLSKA

Widzewska Fabryka Nici, dziś „Ariadna”

przez okupantów, a w części pomieszczeń
umieszczono warsztaty naprawiające aparaty telefoniczne. Przez krótki czas, już w niepodległej Polsce, działały tu Państwowe Zakłady Telefoniczne, ale właściciele wrócili do swojego asortymentu. Kierownicze stanowiska piastowali tylko cudzoziemcy, głównie pochodzący z Glasgow. Dyrektorem technicznym od 1919
r. był Anglik Samuel Harley, a od 1933 r. George Coventry, w kierownictwie byli też m.in. Austriacy i Niemcy. Przed wybuchem II wojny
światowej firma zatrudniała 1260 pracowników i produkowała rocznie 550 ton nici. W czasie okupacji zakład produkował nici z włókien
sztucznych dla przemysłu lotniczego. W 1946 r.
Łódzka Fabryka Nici została przekształcona w
Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr 16. W 1949 r. powstały Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Hanki Sawickiej. Mitologiczna Ariadna, która pomogła Tezeuszowi
wyjść z labiryntu Minotaura, została patronką fabryki w 1964 r. W latach 90. zakład otrzymał nazwę Widzewska Fabryka Nici, a w 2000
spółka przyjęła nazwę: ARIADNA SA Fabryka Nici. To jedna z nielicznych łódzkich fabryk
z długą historią, która nadal pracuje i zajmuje
się tym, po co została wybudowana.
Widzewska niciarnia posiadała firmowe
sklepy sprzedaży m.in. w Krakowie, Łodzi,
Lwowie i Warszawie. Fabryka zbudowała szpital fabryczny i osiedle dla pracowników. Pierwsze domy stanęły w 1906 r. Anglicy z Niciarki
zaszczepili łodzianom zamiłowanie do sportu, głównie tenisa i piłki nożnej.

%uu
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23 Od niedawna mamy w Łodzi nowy park, a
+
raczej stary park dostał nowe imię. I to nie byle jakie. Nazywa się teraz: Park Rozrywkowy im.
Generała Badena-Powella Lorda Gilwell. Chodzi
o wcześniejszy park im. 3 Maja leżący przy ul.
Małachowskiego.
Park powstał na terenie, który należał niegdyś do Puszczy Łódzkiej. Na początku ubiegłego stulecia las był trzykrotnie większy niż
obecny teren parku, ciągnął się aż do ul. Rokicińskiej (dziś al. Piłsudskiego). W czasie I wojny światowej mieszkańcy Łodzi i Widzewa wycięli niemal wszystkie drzewa na opał. Teren
nazywano wtedy Laskiem Widzewskim lub
Polesiem Widzewskim. Wkrótce po wojnie na
części, która leżała po północnej stronie torów
kolejowych, założono park miejski. Teren zachodni przy ul. Kopcińskiego zaczęto przekształcać według projektu ogrodnika Kołaczkowskiego, część wschodnią pozostawiono bez
zmian. Dziś park ma kształt wydłużonego czworokąta. Już w latach 20. XX wieku w części środkowej urządzono plac zabaw i boisko dla dzieci, posadzono nowe drzewa i kwiaty, różne fragmenty parku rozdzielono szpalerami drzew.
Aleje spacerowe obsadzono dębami. W latach
50. zaczęto rozbudowywać część rekreacyjno-sportową, ale dopiero w latach 90. oddano do
użytku halę sportową. Park nosił do niedawna
nazwę 3 Maja, a jego wschodnia część (od ul.
Niciarnianej) to Park Rozrywkowy. Tam m.in.
jest szkółka tenisowa. Korty były w tym miejscu już w latach 20. ubiegłego stulecia.

ROBERT BADEN-POWELL, zwany naczelnym skautem
świata, był twórcą skautingu. Jego hasło przewodnie
to: „Naprawiajcie świat, aby
zostawić go lepszym niż go
zastaliście”. W 1908 r. wydał podręcznik „Skauting dla chłopców”. Według niego skauting powinien rozwijać charakter i sprawność młodego człowieka, winien być
szkołą wychowania obywatelskiego. W 1929 r.
król angielski nadał mu tytuł Lord of Gilwell.

STEFAN BRAJTER

12

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego z lotu ptaka
24 W sąsiedztwie, przy ul. Niciarnianej 2a, dzia+
łają dwie placówki dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128
i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 4. Przyjęcie
do szkoły odbywa się na podstawie orzeczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i Dla
Dzieci z Wadami Rozwojowymi.
25 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersyte+
tu Medycznego przy ul. Czechosłowackiej 8/10,

to najdłużej budowany szpital czasów PRL.
Budowę rozpoczęto w 1976 r. Inwestycja była wielokrotnie wstrzymywana.
Wybudowano wielki gmach (17 kondygnacji), który od 1977 r. w zasadzie stoi pusty. Pod

koniec lat 70. XX w. w budynkach pomocniczych uruchomiono szpital psychiatryczny. W
1984 r. oddano Katedrę Psychiatrii i Zakład Medycyny Nuklearnej. W 1993 r. - Katedrę Patomorfologii. W 1996 r. uruchomiono budynek
Stomatologii. Budowę gmachu przerwano w
1989 r. (blok łóżkowy i diagnostyczny). Rozważano nawet zburzenie budowli, bo jej dokończenie wymaga ogromnych środków. Inna koncepcja zakłada, że oddziały szpitalne będą mieścić się tylko na pierwszych kondygnacjach znajdą się tam kliniki niezabiegowe Uniwersytetu Medycznego, dziś rozproszone po kilku
łódzkich szpitalach, m.in.: endokrynologii, reumatologii, dermatologii, pneumonologii i pediatrii z immunologią.
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Skręcamy w ul. Czechosłowacką.
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ŁÓDŹ - WIDZEW I NIE TYLKO...

Na „Grynbachu” czas wydaje się stać w miejscu... W tle jupitery stadionu Widzewa
ULICA CZECHOSŁOWACKA

Nosi tę nazwę dopiero od 1967 r. Przed wojną była to ul. Pograniczna. Przez krótki czas
1946 roku nosiła nazwę Kwiatowa, a potem
przez 20 lat Gumowa.
26 Przed nami drugi z budynków przeznaczo+
nych na mieszkania dla kadry technicznej Fabryki Nici (stoi przy ulicy Czechosłowackiej 3).

Przypomina typową kamienicę miejską, jest
oddzielony od ulicy solidnym parkanem.

% Z ulicy Czechosłowackiej wchodzimy na teren

osiedla przeznaczonego dla pracowników „Niciarki”.

27 Potężne neogotyckie kształty budynku fa+
bryki zdominowały sielski krajobraz tej części Widzewa, zwanej z niemiecka „Grynba-

chem”.

Niciarniane familijniaki na tzw. Grynbachu zbudowano w latach 1906-1908, pomiędzy
ulicą Mazowiecką i bocznicą kolejową. Teren
był ogrodzony, zamykany na noc, a w dzień
doglądany przez dozorcę. Wejście było od ul.
Czechosłowackiej. Osiedle składa się z sześciu
parterowych domów, na planie wydłużonego
prostokąta. Biegnąca od bramy aleja dzieli domy na dwa szeregi, po trzy budynki w każdym.
Po obu stronach znajdują się dodatkowe budynki mieszczące pralnie, ubikacje, magiel i
komórki. Równolegle do domów pozostawiono skrawki ziemi przeznaczonej na ogródki
warzywne. Dla wygody mieszkańców ustawiono trzepaki i słupki metalowe do suszenia
bielizny, obszerne strychy znajdowały się także nad komórkami. Domy mają z każdej strony po osiem mieszkań dwuizbowych (około
30 metrów kwadratowych), a wspólna trójkątna sień łączy zawsze dwa mieszkania. Łącznie
jest tu 96 mieszkań. Budynki są proste, pozbawione ozdób i nieotynkowane. Nadana im żar1

tobliwa nazwa „baraki” odzwierciedla w pełni ich urodę.
Osiedle nie odrodziło się po wojnie w dawnej postaci, znikła rodzinna atmosfera, a z czasem także sielska uroda zabudowań. Dziś nawet wielu mieszkańców nie zna historii swojego osiedla. A przy odrobinie dobrych chęci,
mogłoby ono - podobnie jak Księży Młyn - stać
się miłą, przytulną enklawą życia, a także swoistą atrakcją turystyczną. Z osiedla widać zabudowania „Ariadny”, a także lampy nad stadionem Widzewa.
Chęć ustabilizowania załogi, uzależnienia jej od
pracodawcy wpłynęły niewątpliwie na decyzję o
wzniesieniu osiedla mieszkalnego. Osiedla takie
nazywano powszechnie „familijniakami” lub „famułami”, a zamieszkali w nich robotnicy stawali
się dużą rodziną fabryczną. Łączyła ich wspólna
praca, troski materialne, drobne radości i smutki,
a dobrosąsiedzkie układy przeradzały się niekiedy w autentyczne związki rodzinne.
Najstarsze mieszkanki osiedla jeszcze niedawno
z nostalgią wspominały dawne czasy. Pracowały oczywiście, tak jak ich rodzice w „Niciarce”,
przy produkcji nici do szycia, haftu i cerowania.
Zakład zapewniał dobre zarobki, dawał możliwość awansowania, a angielskie kierownictwo
potrafiło docenić także pozazawodowe zainteresowania i umiejętności. Przy fabryce organizowano kursy haftu dla wszystkich chętnych pracownic i ich dzieci. Kursy kończyły się konkursem, nagrody wręczał zawsze któryś z dyrektorów (najczęściej S. Harvey), był także poczęstunek i zabawa taneczna. Dyrektor patronował
także konkursom na najpiękniejszy ogródek. Nagrodzeni otrzymywali piękne, srebrne wyroby
(patery, tace, karafki i tym podobne), które
przez następne miesiące pokazywano z dumą
sąsiadom i krewnym. Życie domowe podporządkowane było pracy, jej jednolity rytm przerywany był dniami świątecznymi. W sobotnie popołu-
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dnie ożywały obie pralnie, wykorzystywano je
do rodzinnych kąpieli, musiały one być sprawnie
przeprowadzone, bo kolejka za drzwiami była
długa i niecierpliwa. Kąpiel w pralni uwalniała
od kłopotliwego noszenia i grzania wody w domu, zapobiegała niszczeniu podłogi i mebli. Podłogi czyszczono początkowo „do białości”, wyszorowane przykrywano gazetami, usuwanymi
w niedzielę. W latach trzydziestych w większości mieszkań malowano podłogowe deski brązowym lakierem. Wnętrza mieszkań były do siebie
podobne, stały w nich najczęściej typowe meble
złożone z łóżek, szafy, dużego stołu, komody,
czasem kredensu, maszyny do szycia itp. Na
ścianach wieszano oleodrukowe obrazy świętych, a także fotografie rodzinne. W kuchni sporo miejsca zajmował wielofunkcyjny piec, stół,
kredens, wodniarka - z miską i wiadrem na wodę, skrzynka na węgiel i inne.

% Warto przejść się po „Grynbachu” i okolicy, bo w
sąsiedztwie zachowało się jeszcze stosunkowo dużo drewnianych, malowniczych domów. Są też fragmenty zupełnie wiejskiej zabudowy, brukowane uliczki, ale wyrastają też nowe wille. Jeśli dotrzemy do
ul. Edwarda, mamy do obejrzenia szkołę, a także dużą pustą przestrzeń tzw. Podgórza.
28
+Przed
nami Zespół Szkół Papierniczo-Poligraficznych im. Mikołaja Reja (ul. Edwarda 41) kształcących drukarzy. Na dziedzińcu stoi popiersie
Mikołaja Reja wykonane przez Wacława Staweckiego. Zostało odsłonięte 14 października 1977 r.
JOANNA PODOLSKA

JOANNA PODOLSKA

GRYNBACH I STOKI

| SPACEROWNIK

Niewielu łodzian wie, że mamy pomnik Mikołaja Reja

% Skręcamy w ul. Mazowiecką.
29 Po prawej mijamy Ośrodek Diagnostyki Le+

czenia Zaburzeń Snu, Bezdechu Sennego i Chorób Układu Oddechowego (ul. Mazowiecka 6/8).

To tutaj leczą się osoby, które mają kłopoty ze
spaniem, chrapią albo nie mogą spać.

%uu
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% Wychodzimy na ul. Lawinową, gdzie mieści się
Przedsiębiorstwo Kanalizacji i Wodociągów (uwaga na niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Pomorską).
30 Przy ulicy Pomorskiej w pobliżu ulicy La+
winowej znajdują się zapasowe, podziemne
zbiorniki na wodę tak zwane zbiorniki „Stoki”.
Są to 4 bliźniacze, prostokątne zbiorniki (po
15 000 m sześc. wody każdy) i 6 mniejszych okrągłych. Ich łączna pojemność to 100 000
m sześc., czyli 100 milionów litrów wody pitnej. W ciągu roku przez wszystkie zbiorniki
przepływa około 35 milionów m sześc. wody
- to niemal połowa Zalewu Sulejowskiego.
Zbiorniki położone są w najwyższym punkcie miasta (różnica między nimi a najniżej położonym punktem zasilanym w wodę wynosi 90 m) i woda może spływać do sieci wodociągowej dzięki grawitacji. Zbiorniki stanowią
między innymi rezerwę wody w wypadku awarii wodociągów. Gdyby jednocześnie wysiadły wszystkie systemy wodociągowe w Łodzi,
wody zgromadzonej w zbiornikach wystarczyłoby miastu na 8 godzin. Woda zgromadzona w zbiornikach ma bardzo dobrą jakość. Poza magistralami z Tomaszowa Mazowieckiego zasilane są także ze studni głębinowych.
Zbiorniki czyszczone są systematycznie co
dwa lata. Budowa dwóch pierwszych zbiorników zaczęła się w latach 1935-1937. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji mówią

R
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Budowa zbiorników wodnych na Stokach, lata 30. XX w.

o budowli „katedra”. Nie bez powodu. Na 3
600 mkw. stoi 100 ceglanych kolumn, tworzących wspaniałe sklepienia łukowo-krzyżowe.
Cegłą wyłożone są także podłogi. Co dwa lata
ze zbiorników spuszczana jest woda i odbywa
się czyszczenie. Wykorzystuje się do tego tylko środki spożywcze, między innymi kwasek
cytrynowy. To gwarantuje, że woda będzie czyK

L

A

sta. Do budowli schodzi się wąskimi schodami. Walorów zewnętrznych budowli nie można obejrzeć, bo przykrywa ją ziemia. To zabezpieczenie przed niskimi temperaturami. Dzięki tej warstwie ochronnej utrzymywana jest
tu stale dodatnia temperatura. Cegły i fugi, wykonane z najlepszej jakości elementu, są w doskonałym stanie.
M

A
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ŁÓDŹ - WIDZEW I NIE TYLKO...
„Katedrę” w kształcie kwadratu o wymiarach
60 x 60 m i wysokości 7 m zaprojektował na
początku XX wieku William Heerlein Lindley.
Jej budowa rozpoczęła się w 1935 r., a zbiornik po raz pierwszy wypełnił się wodą w
1943 r. W Łodzi są jeszcze trzy takie zbiorniki.
Wszystkie na Stokach. W ciągu roku przepływa przez nie 35 mln m sześc. wody. Woda w
zbiornikach pochodzi z: 43 studni o głębokości
do 1000 m położonych w okolicach Łodzi; ujęcia na pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i Rokicinach; ujęcia na Zalewie Sulejowskim w Bronisławowie i zlokalizowanych tam studni głębinowych.

%

Idziemy ulicą Pomorską. Wkraczamy na teren
Stoków, ale pokazujemy tylko fragment osiedla!

Nazwa Stoków w pełni odpowiada jej
ukształtowaniu, bo jak przystało na fragment
Wyżyny Łódzkiej są tu i pagórki i doliny. Po
przyłączeniu Stoków do Łodzi w 1946 r.,
przez wiele lat były to najwyżej położone tereny miasta, osiągające przy ul. Rysy 274 m
n.p.m. Większość nazw ulic jest w jakiś sposób związana z górami: Skalna, Potokowa,
Zbocze, Janosika, Giewont, Szczytowa itd.
Wieś Stoki od XV w. była własnością szlachecką,
należała do Jarosława Stokowskiego herbu Jelita.
Do tej rodziny należały także Chojny, Sikawa i Mileszki, w których powstała jedna z najstarszych na
naszym terenie parafia pw. św. Doroty. Jeden ze
Stokowskich - Kasper, po uratowaniu go z niewoli
tureckiej przekazał znaczną część dóbr na rzecz
kościoła i klasztoru franciszkańskiego w Łagiewnikach. W 1822 r. Stoki liczyły 146 mieszkańców i
miały 12 domów, a wśród nich skromny dworek
właścicieli i karczmę. W tym czasie w majątku powstały dwie kolonie osadników niemieckich Antoniew - Sikawa i Antoniew - Stoki, obie założone
przez Antoniego Stokowskiego. W 1859 r. Artur
Stokowski dostrzegł w wyrobisku żwiru charakterystyczne brunatne bryły węgla, zapachniało sensacją, Stoki mogły się stać pierwszą w Królestwie
Polskim miejscowością z kopalnią węgla brunatnego. Szybko sprowadzono doświadczonych górników i zaczęto drążyć płytkie korytarze, węgla było
niestety niewiele. W 1863 r. Artur Stokowski trafił
w szeregi powstańczego wojska. Zapłacił za to
zesłaniem i konfiskatą majątku. Na licytacji w
1871 r. krewny Stokowskich - Szymon Wojciechowski - nabył majątek za cenę wywoławczą
dodając do 10 tys. rb jednego rubla. Artur Stokowski powrócił po kilku latach z Syberii i czynił
starania o unieważnienie licytacji. Nowy właściciel
spłacił krewniaka. W 1890 r. stary dworek został
rozebrany, a na jego miejscu wzniesiono nowy,
murowany. Przetrwał do dziś między ul.
Telefoniczną i Giewont w otoczeniu parkowych
drzew, ale jest prywatną własnością i nie można
go zwiedzać.
Przemysłowa Łódź potrzebowała wielkich ilości opału, Wojciechowski wietrząc dobry interes przypomniał sobie o kopalni węgla. Sprowadził fachowców i zaczął próbne odwierty.
Zawarł także umowę z fabrykantem Juliuszem
1

Mieszkańcy Stoków cenią sobie spokojną atmosferę osiedla

Kunitzerem dając mu prawo do eksploatacji
węgla. Wydrążono kilka korytarzy, ale poza pokładami lignitu, mającego niewielką wartość
opałową, nie dokopano się do spodziewanych
warstw węgla kamiennego i po roku zaniechano prac poszukiwawczych. Cenniejszym skarbem od węgla okazały się pokłady gliny, żwiru
i piasku, z których miejscowa cegielnia produkowała niezbędne dla dynamicznie rozwijającej
się Łodzi materiały budowlane. Piece cegielniane opalano do pierwszej wojny światowej
resztkami lignitu i węgla brunatnego. Górnictwo przetrwało na Stokach do dzisiaj, wystarczy pójść do końca ulicy Listopadowej lub Obłocznej, by stanąć nad ogromną dziurą wydrążoną w ziemi. Działa tu Kopalnia Surowców
Mineralnych „Kosmin”, a jej pracownicy świętują Barbórkę wraz z całą bracią górniczą.
31
+Na
„dołku”, w rejonie ulic Pieniny i Zbocze,
jest osiedle, które tworzą dwupiętrowe jednolite bloki. Zostały wybudowane w czasie II wojny światowej przez Niemców i były wykorzystywane początkowo jako koszary wojskowe.
Ale osiedle powstało według planów urbanistycznych z lat 30. XX w. dla Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Same budynki są jednak typowym przykładem architektury nazistowskiej (podobnie jak tzw. berlinek przy ul. Kalinowej). Przez kilka powojennych lat stacjonowali tam żołnierze, tym razem polscy. W końcu bloki zostały przeznaczone na mieszkania
dla łodzian. Osiedle nie zostało dokończone,
ale i tak sprawia bardzo sympatyczne wrażenia, jakby czas zatrzymał się tam kilkadziesiąt
lat temu. Zachowały się brukowane uliczki, a
pomiędzy nimi wspaniałe drzewa. Osiedle stoi
w sąsiedztwie malowniczego parku.
32 Odrębną częścią Stoków są bliźniaki ze stro+
mymi dachami wzdłuż ulicy Skalnej (za Hen-

rykowską). Zostały wybudowane na początku lat 50. XX w. na mieszkania dla inteligencji.
Przy każdym jest ogródek.
33 Szeregowe domy TOR, tzw. domki na górce
+
przy ulicach: Turnie, Wichrowa i Halna, zaprojektowali Barbara i Stanisław Brukalscy.

Osiedle zaczęło powstawać w 1936r. , ale budowa nie była kontynuowana.
34
+Najwyżej
położona w Łodzi szkoła - Szkoła
Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego (ul. Giewont 28) - zbudowana została w 1951 r. Uczył
w niej języka polskiego znany łódzki poeta Jerzy Waleńczyk.
35
+Północnym
krańcem Stoków jest kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Janosika 110).

Został wybudowany w latach 1929-1931 według
projektu Józefa Kabana. Mieści się na szczycie dość stromej góry. Na południe od niego
są Stoki, na północ kolejne osiedle: Sikawa.
36 Park na Stokach założony został na terenie
+
dawnych wyrobisk w 1955 r. według projektu K.
Chrabelskiego. Najpierw otrzymał imię Janka
Krasickiego, od kilku lat nosi imię generała Mariusza Zaruskiego. Położony jest na wschodnich
krańcach Łodzi przy ul. Telefonicznej i ul.Giewont. Powierzchnia parku wynosi 6 ha.

Zainteresowanych Stokami odsyłamy na
forum.gazeta.pl/lodz. W dziale „Porozmawiajmy
o Łodzi” rozwija się ciekawy wątek o osiedlu.
DARIUSZ KULESZA

OSIEDLE STOKI

Park im. gen. Mariusza Zaruskiego na Stokach

Dziś tutaj - niemal w najwyższym punkcie
Łodzi - kończymy naszą wędrówkę. Zapraszamy do zwiedzania Łodzi razem z nami.
Już za tydzień kolejny spacer po Polesiu.
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