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%Prze chadz kę za cznie my od gru py sta rych
drzew ros ną cych przy leś ni czów ce na pół -
no cy la su Ła giew nic kie go, nie o po dal sta wów
przy zbie gu ulic Ła giew nic kiej i Ja skół czej. 

Wię kszość z ros ną cych tam drzew to pra -
wie 200-let nie dę by szy puł ko we (Qu er cus
ro bur) o ob wo dach nie rzad ko prze kra cza -
ją cych trzy me try. Stam tąd wy ru szy my na
pół noc do pier wsze go pun ktu na sze go spa -
ce ru – nie wiel kie go sta wu śró dleś ne go, gdzie
obej rzy my ga tun ki szu wa ro we ro ślin. Tuż
za ogro dze niem, na te re nie by łej re zy den cji
He in zlów, znaj du je się naj wię kszy na rze ce
Ła giew ni czan ce staw o po wierz chni 3 ha.
Wy stę pu je tam wie le owa dów i pa ję cza ków,
a je śli bę dzie my mie li szczę ście, mo że uda
nam się zo ba czyć na wet zi mo rod ka. 

Na stęp nie zmie ni my kie ru nek i od te go
mo men tu bę dzie my szli już na po łud nie. Pój -
dzie my la sem mo drze wio wym z im po nu ją -
cy mi oka za mi mo drze wi. Nie któ re mie rzą
30 me trów wy so ko ści ima ją po 2 me try wob -
wo dzie. Mi nie my 100-let ni drze wo stan sos -
no wy i żół tym szla kiem tu ry stycz nym skie -
ru je my się w stro nę grob li prze ci na ją cej do -
li nę rze ki Leś ni czan ki. To praw dzi wa osto ja
krze wów, m.in.: bzu ko ra lo we go (Sam bu cus
ra ce mo sa), ka li ny ko ra lo wej (Vi bur num opu -
lus), trzmie li ny po spo li tej (Eu o ny mus eu ro -
pa e us) i dwóch ga tun ków cze rem chy; ro dzi -
me go – cze rem chy zwy czaj nej (Pa dus avium)
i cze rem chy póź nej (Pa dus se ro ti na) po cho -
dze nia ame ry kań skie go. Stam tąd uda my się
w kie run ku Re zer wa tu Przy ro dy „Las Ła -
giew nic ki”.

Pół noc na gra ni ca re zer wa tu to stre fa
eko to no wa, czy li przej ścio wa, z do mi nu ją -

cym w niej 100-let nim drze wo sta nem dę bo -
wym i ro śli na mi: przy tu lią won ną (Ga lium
od o ra tum), kon wa lij ką dwu list ną (Ma ian the -
mum bi fo lium), fioł kiem Ri vi na (Vio la ri vi -
nia na) i żan kie lem zwy czaj nym (Sa ni cu la eu -
ro pa ea). Mi nie my pa gó rek zwa ny Gó rą Trej -
me ra (237 m. n.p.m) z ros ną cym na niej grą -
dem (typ lasu).

Da lej bę dzie my pod ą ża li żół tym szla kiem
na po łud nie, w stro nę grą du ni skie go i la su łę -
go we go. To wil got ne la sy li ścia ste, zwa ne hi -
gro fil ny mi, w któ rych ga tun kiem do mi nu ją -
cym jest ol sza czar na. W tym miej scu na le ży
szcze gól nie uwa żać, po nie waż tu tej sze ru no
jest wy jąt ko wo wraż li we na wy dep ty wa nie
i wszel kie go ro dza ju znisz cze nia.

Nasz spa cer po wo li bę dzie się koń czył. Po
opusz cze niu re zer wa tu od bi je my nie co na za -
chód i pój dzie my nie wiel kim leś nym duk tem
w stro nę uli cy Stu den ckiej. Żół ty szlak, któ -
rym do tych czas wę dro wa liś my, po łą czy się
z zie lo nym szla kiem ro we ro wym. Uda my się
w stro nę osie dla Ar tu ró wek i sta rych dę bów.
Drze wa, któ re bę dzie my mi jać, ma ją po 130
lat. Mi mo to las no si na zwę świe że go. Ten typ
sie dli ska wy stę pu je na ni zi nach w do li nach
rzek. Ros ną ce tam drze wa to głów nie ga tun ki
li ścia ste: dąb, buk, rza dziej grab, ale rów nież
igla ste, jak jo dła, świerk czy mo drzew.

Na sza prze chadz ka za koń czy się przy sta -
wach na rze ce Bzu rze w Ar tu rów ku.

Ca ła tra sa bę dzie mia ła ok. 3 km dłu go ści.

LEŚNYM DUKTEM
Z SZACUNKIEM DLA RUNA

T rzeci spacer po zielonej Łodzi to prawdziwa gratka – trasa prowadzi przez rezerwat przyrody, jeden z dwóch znajdujących się w obrębie
miasta (województwo ma ich osiem). Rezerwat „Las Łagiewnicki” to część lasu, który należy, jaki pisze Józef Krzysztof Kurowski

w „Rezerwatach regionu łódzkiego”, do największych lasów komunalnych w Europie. Badacze znaleźli tutaj ponad 500 gatunków roślin. 
Jeszcze 200 lat temu była tu rozległa Puszcza Łódzka, czego świadkami są dzisiaj sędziwe dęby. Las Łagiewnicki i część Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich leży na dziale wodnym dorzeczy Odry i Wisły. Zajmuje 1237 hektarów – to połowa terenów zielonych
Łodzi, prawdziwe „zielone płuca miasta”, szczególnie dla jego północnej części. 
Co czwartek w specjalnych zeszytach „Zielonych spacerowników” piszemy o łódzkich parkach i lasach. A w niedzielę o godz. 12 zapraszamy
na spacer po Lesie Łagiewnickim. Spotykamy się przy leśniczówce na północy Lasu Łagiewnickiego, u zbiegu ulic Łagiewnickiej
i Jaskółczej, obok balonu „Gazety Wyborczej”. 

MA RZE NA BO MA NOW SKA BAR TŁO MIEJ DA NA

Cze ka my na Pań stwa uwa gi, pod po wie dzi, uzu peł nie nia. Li sty pro si my

kie ro wać na adres: „Ga ze ta Wy bor cza”, ul. Sien kie wi cza 72, 90-318 Łódź, 

e-ma il: zie lo ny-spa ce row nik@lodz.ago ra.pl

Staw w Łagiewnikach przy szpitalu i drodze do Arturówka
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% 333 la ta te mu cie śli Je rze mu uka zał się
świę ty An to ni. To wy da rze nie zde cy do wa -
ło o sła wie Ła giew nik, ich miej scu na szla -
kach piel grzym ko wych w Pol sce i zna cze -
niu na ma pie Ło dzi.

Ła giew ni ki by ły wsią, jed ną z kil ku dzie -
się ciu miej sco wo ści w Pol sce o tej na zwie,
ozna cza ją cej wy twór ców łąg wi, czy li na czyń
z drew na lub skó ry do no sze nia bądź prze -
cho wy wa nia pły nów w cza sach sprzed roz -
po wszech nie nia szkła. Naj star sza wzmian -
ka o wsi Ła giew ni ki – praw do po dob nie wsi

słu żeb nej gro du w Zgie rzu – po cho dzi z 1399 r.,
ale hi sto ria osad nic twa na tym te re nie się ga
III wie ku po Chry stu sie, co po twier dza od -
kry cie gro bu z cza sów pa le nia ciał i sy pa nia
kur ha nów.

W spi sach wy stę pu ją Ła giew ni ki No we,
Ła giew ni ki Sta re, Ła giew ni ki Ma łe i Ła giew -
ni ki Przy klasz tor ne. Pier wszy opis Ła giew -
nik po cho dzi z I po ło wy XVIII wie ku: „Wieś
Ła giew ni ki le ży w wo je wódz twie łę czyc kim,
ar chi die ce zji gnieź nień skiej, po wie cie brze -
ziń skim, w de ka na cie i pa ra fii zgier skiej. Le -

ży w grun cie piasz czy stym w ko ło oto czo na
bo ra mi, okrą żo na pa gór ka mi piasz czy sty mi,
mię dzy któ ry mi idą źró dła, z któ rych się zle -
wa ją sta wy i czy nią wi dok pięk ny. By ło przed -
tym tych sta wów dzie sięć, i czy ni ły wiel kie
po żyt ki: bo to naj wię ksza tej wsi in tra ta by ła.
Pod czas bo wiem try bu na łu piotr kow skie go
tu po ry by za jeż dża no i do brze pła co no” – pi -
sał gwar dian klasz to ru ła giew nic kie go o. Mar -
cin Ka łow ski.

Roz cią ga ła się tu taj Pusz cza Łódz ka i tak
jak w sta wach nie bra ko wa ło ryb, tak w bo rze
wbród by ło zwie rzy ny. Do bra te na le ża ły wpo -
ło wie XVI wie ku do Ja na Ła giew nic kie go, po -
tem do ro du Beł dow skich, Że le skich, Kar nkow -
skich, Za wi szów, wresz cie He in zlów. Oprócz
dwo ru za pi sy hi sto rycz ne wy mie nia ją: młyn,
bro war, bu dyn ki fol war czne, kar czmę. Sa mu -
el Że le ski oże nił się w 1669 r. z Zu zan ną Beł -
dow ską, awjej wia nie znaj do wa ły się Ła giew -
ni ki, Mo sku le iSkot ni ki. Kil ka lat póź niej mia -
ło miej sce cu dow ne ob ja wie nie św. An to nie -
go, od któ re go za czę ła się ros ną ca sła wa Ła -
giew nik. Po cząt ki ła giew nic kie go klasz to ru wią -
że się też z opo wie ścia mi o za ra zie, któ ra mia -
ła ustą pić dzię ki mo dli twom do Cu do twór cy
zPad wy. Ale naj waż niej szym po da niem zprze -
szło ści jest ob ja wie nie, ja kie sta ło się udzia łem
bo go boj ne go cie śli Je rze go w 1675 lub 1676 ro -
ku. Uka zał się mu św. An to ni w ha bi cie fran -
cisz kań skim, któ ry wy ra ził wo lę Bo żą, by wy -
sta wić ka pli cę pod je go wez wa niem.

O klasz to rze czy taj na stro nie??? 

O daw nej pusz czy – na stro nie??
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CUD SPRZED 333 LAT
Kościół franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego

LAS WMIE ŚCIE
Po 1945r. Ła giew ni ki zo sta ły włą czo ne
wgra ni ce Ło dzi, dzię ki cze mu mia sto do sta ło
po tęż ny te ren leś ny (1237 ha) iza byt ki sa kral -
ne zXVII -XVIII wie ku.

Klasztor łagiewnicki na dawnej rycinie
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BAR TŁO MIEJ DA NA: Czy Las Ła giew nic ki
to ra czej zwiew na i ta jem ni cza ko bie ta
czy mo że męż czyz na – su ro wy osi łek?
DA RIUSZ WRZOS, DY REK TOR WY DZIA ŁU OCHRO -
NY ŚRO DO WI SKA I ROL NIC TWA UMŁ: To anioł!
Są w nim i ko bie ta, i męż czyz na.
Sko ro Las Ła giew nic ki, naj wię kszy las
w Eu ro pie w gra ni cach mia sta...

– Nie jest naj wię kszy w Eu ro pie. Ani na -
wet w Pol sce. My śla łem tak, za czy na jąc pra -
cę w Leś nic twie Miej skim, ale my li łem się.
Wie le miast w la tach 70. po wię ksza ło gra ni -
ce. Łódź przed II woj ną świa to wą mia ła nie -
ca łe 700 ha, a dzi siaj ma 30 ty się cy. Wie le
miast włą czy ło do swo ich gra nic te re ny wsi
z la sa mi. Las Ka bac ki pod War sza wą jest wię -
kszy od La su Ła giew nic kie go. La sy w Bia -
łym sto ku i pod Ol szty nem rów nież.
To wy bi ja nam z rąk moc ną kar tę atu -
to wą, ja ką by ła wiel kość la su.

– Nie. Las Ła giew nic ki jest naj wię kszym
kom plek sem, je śli cho dzi o od leg łość od cen -
trum mia sta. Ze środ ka la su w pięć mi nut mo -
że my do je chać niemal do ser ca Ło dzi. In ne
mia sta nie ma ją ta kie go kom for tu.
Co Pa na naj bar dziej za sko czy ło w Le -
sie Ła giew nic kim?

– Spo sób, w ja ki się bro ni i po tra fi prze -
trwać. Wię kszość te re nów, na któ rych te raz
stoi las, przed I woj ną świa to wą i w okre sie
mię dzy wo jen nym zo sta ła wy kar czo wa na.
Drew no słu ży ło do roz wo ju mia sta: bu do wy
i ob słu gi fa bryk, ja ko su ro wiec wy ko rzy sty -
wa ny przez woj sko lub przez miesz kań ców
w okre sie naj cięż szych zim. Z la su, któ ry wła -
ści wie znik nął z po wierz chni zie mi, za cho wa -
ły się je dy nie nie wiel kie frag men ty sta rych
dą brów. Głów nie dla te go, że po je dyn cze drze -
wa nie mia ły do sta tecz nej war to ści han dlo -
wej, by ły krzy we, uszko dzo ne. Ale to rów nież
za słu ga zróż ni co wa nej for my te re nu i wil got -
nych, za ba gnio nych sie dlisk. Dłu gie, su che
pa ro wy nie sprzy ja ły po zy ski wa niu drew na.
Cięż ki dąb trze ba by ło naj pierw ze rwać, a póź -
niej prze tran spor to wać. W cza sach, gdy nie
by ło cią gni ków, sta no wi ło to nie la da wy zwa -
nie. Naj wię ksze drze wa zo sta wia no w spo ko -
ju, bo trud no by ło się do nich do stać. Dzię ki
te mu dzi siaj mo że my je po dzi wiać. Drze wa,
któ re kie dyś zo sta wio no w spo ko ju, dziś są
re lik tem sta rej Pusz czy Łódz kiej. No szą w so -
bie naj cen niej sze ge ny ro ślin ne. Trud no uwie -
rzyć w to, że ta kie oka zy za cho wa ły się w gra -
ni cach du że go, dy na micz nie roz wi ja ją ce go
się mia sta, a nie gdzieś w dzi kiej pusz czy. I
trud no uwie rzyć, że 70 lat te mu pla no wa no
cał ko wi te wy kar czo wa nie te go ob sza ru...
Jak to?!

– W 1936 ro ku ra da miej ska prze zna czy ła
te ren dzi siej sze go La su Ła giew nic kie go pod
za bu do wę. Wy zna czo no ukła dy dróg, do ko -
na no par ce la cji. Za bu do wa mia ła ob jąć 350
ha po wschod niej stro nie uli cy Wy cie czko -

wej, któ rych mia sto by ło wła ści cie lem. Póź -
niej ob szar po wię kszo no o ko lej nych sto hek -
ta rów. Ale ów czes ny ko mi sarz do spraw ochro -
ny la sów w nie ca ły rok póź niej za bro nił dal -
sze go po dzia łu i za bu do wy te go te re nu. Mia -
sto zdą ży ło usu nąć je dy nie drze wa pod dro -
gi. Do dzi siaj ist nie je dość re gu lar na sieć ście -
żek leś nych, któ re las otwie ra ją i udo stęp nia -
ją. To do kład nie wi dać na ma pach.
A jed nak mia stu uda ło się wy bu do wać
osie dle Ar tu ró wek.

– Tyl ko dla te go, że po tom ko wie ro dzi ny
He in zlów roz po rzą dza li ty mi te re na mi zu -
peł nie ina czej. Nie wy zna cza li pod za bu do -
wę du żych prze strze ni 300-, 400-hek ta ro -
wych, ale nie wiel kie, po 10, 15 ha. Dzię ki te mu
uzy ski wa li zgo dę na usu nię cie drzew. W ta ki
spo sób po wsta ło osie dle Ar tu ró wek.
Co jest naj wię kszym wa lo rem la su?

– Je go na tu ral ny cha rak ter. Las wy kar -
czo wa no i zo sta wio no sa me mu so bie. Dzię -
ki te mu ro ślin ność, któ ra kie dyś tam wy stę -
po wa ła, spon ta nicz nie się od bu do wała. Dziś
ma my mo za i kę róż nych zes po łów leś nych.
Część z nich to ob sza ry za gos po da ro wa ne
przez czło wie ka, ale wię kszość to te re ny dzi -
kie. Po wra ca wtór ny las na tu ral ny w gra ni -
cach du że go mia sta. Wcho dząc w głąb uro -
czy ska Skot ni ki, trud no uwie rzyć, że pięć
mi nut dro gi stąd tęt ni ży cie du że go mia sta.
Naj cen niej sze ga tun ki ro ślin ne wy stę -
pu ją ce w Le sie Ła giew nic kim?

– 22 ga tun ki ro ślin na czy nio wych z pra wie
550 wy stę pu ją cych w le sie ob ję tych jest ochro -
ną. Wię kszość wy stę pu je w re zer wa cie przy -
ro dy Las Ła giew nic ki, któ ry jest czę ścią kom -

plek su leś ne go. Naj cen niej szy z nich to peł -
nik eu ro pej ski. Spot ka my w le sie na par stni -
cę zwy czaj ną, wa wrzy nek wil cze ły ko, bluszcz
po spo li ty, kil ka ga tun ków stor czy ków...
Ale oprócz tych chro nio nych cał ko wi cie
są i ta kie, któ re chro ni my czę ścio wo?

– Ma rzan ka won na, ko pyt nik po spo li ty,
kon wa lia ma jo wa – to nie któ re z nich. Trze -
ba też wspom nieć o gra ni cach wy stę po wa -
nia nie któ rych ga tun ków ro ślin prze bie ga -
ją cych przez Las Ła giew nic ki. Na pół noc i na
za chód stąd nie zo ba czy my już jo dły, bu ka
czy ja wo ru. Przez Las Ła giew nic ki prze cho -
dzą gra ni ce ich wy stę po wa nia.
Las to rów nież zwie rzę ta. Dla wie lu
miesz kań ców oko lic la su dzi ki to ogrom -
ny prob lem. Oswo jo ne z ludź mi plą dru -
ją zie mię i nisz czą upra wy. A co jest naj -
wię kszym kło po tem sa me go La su Ła -
giew nic kie go?

– Prob le my są toż sa me. Po stę pu ją ca izo -
la cja la su, skom pli ko wa ne me cha niz my re -
duk cji zwie rząt po wo du ją kło po ty. Te ren wo -
kół la su ur ba ni zu je się, więc zwie rzę ta migrują.
Po nie waż ma ją co raz mniej te re nów, na któ -
rych mo gą że ro wać, za czy na ją pod cho dzić
do lu dzi. Z cza sem przy zwy cza ja ją się do czło -
wie ka, czu ją się do brze w je go oto cze niu. Nie
bra ku je im po kar mu, nikt i nic im nie za gra -
ża, więc się roz mna ża ją. Zwię kszo na po pu la -
cja mu si że ro wać, więc za czy na plą dro wać
są sied nie do mo stwa. Po pu la cja dzi ków w Le -
sie Ła giew nic kim jest nie po ko ją ca. Kie dy przy -
cho dzi łem do leś nic twa, po le sie cho dzi ło 6-
-8 zwie rząt te go ga tun ku. Dzi siaj ko le ga z leś -
nic twa oce nia ich li czeb ność na oko ło 200.
Z tym mu si ra dzić so bie wie le miast na świe -
cie. Nie ste ty, żad ne nie wie za bar dzo jak.

Jesz cze jed nym prob le mem jest pu styn -
nie nie te re nów i osu sza nie sie dlisk. A tak że
sieć ka na li za cyj na po ło żo na na po łud niu la su.
Ka na li za cja spra wia, że wo da desz czo wa nie
wsią ka w grunt, ale jest od pro wa dza na do ka -
na łów desz czo wych i wy pro wa dza na nad Ne -
rem. A wo da to pier wszy czyn nik, któ ry de -
ter mi nu je skład ga tun ko wy sza ty ro ślin nej.
Któ re z miejsc w Le sie Ła giew nic kim
Pa nu oso bi ście naj bar dziej przy pa dło
do gu stu?

– W du żym mie ście każ dy kie row ca jeź dzi
in ną dro gą, uzna jąc, że właś nie ona jest naj -
lep sza. Po dob nie jest z te re nem La su Ła giew -
nic kie go, du żym i zróż ni co wa nym. Każ de
z miejsc jest na swój spo sób pięk ne, za chwy -
ca in nym cha rak te rem czy kli ma tem. Zu peł -
nie ina czej czu je my się w uro czy sku Skot ni -
ki, gdzie do mi nu je ostra rzeź ba te re nu, su che
pa ro wy, wą wo zy i zróż ni co wa na rzeź ba te re -
nu. Tam, wcho dząc w śro dek la su, czło wiek
czu je po tę gę przy ro dy. Zu peł nie ina czej jest
w uro czy sku Smug czy Ma ry sin. Las Ła giew -
nic ki ma wie le ob licz. Dla te go jest anio łem.

ROZ MA WIAŁ BAR TŁO MIEJ DA NA

ANIOŁ LAS PRZE TRWA NAS

Dariusz Wrzos
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Portal kościoła św. Antoniego w Łagiewnikach

% KOŚ CIÓŁ I KLASZ TOR ŚW. AN TO -
NIE GO W ŁA GIEW NI KACH
Od cu dow ne go ob ja wie nia św. An to nie go
za czę ła się ros ną ca sła wa Ła giew nik. 

Po cząt ki ła giew nic kie go klasz to ru wią że
się też z opo wie ścia mi o za ra zie, któ ra mia -
ła ustą pić dzię ki mo dli twom do Cu do twór -
cy z Pad wy. Ale naj waż niej szym po da niem
z prze szło ści jest ob ja wie nie, ja kie sta ło się
udzia łem bo go boj ne go cie śli Je rze go, spro -
wa dzo ne go przez Sa mu e la Że le skie go, by
zbu do wał młyn. W 1675 lub 1676 ro ku cie śli
uka zał się św. An to ni w ha bi cie fran cisz kań -
skim, któ ry wy ra ził wo lę Bo żą, by wy sta wić
ka pli cę pod je go wez wa niem. Cie śla ze znał
pod przy się gą, co wi dział i sły szał, w Czę sto -
cho wie, u do mi ni ka nów w Gi dlach i ber nar -
dy nów w Kal wa rii Ze brzy dow skiej. W tym
cza sie za czę ły się też cu da uzdro wień, a na -
wet przy wró ce nia ży cia za spra wą wsta wien -
nic twa św. An to nie go. 

W 1676 ro ku wy bu do wa no pier wszą ka pli -
cę na wzgó rzu zwa nym Wy gląd ni cą – tu, gdzie
dziś mie ści się oł tarz głów ny koś cio ła Fran -
cisz ka nów. Wy gląd ni ca – bo stąd wy glą da no
by dła wra ca ją ce go z po la. Pier wszym ka pe -
la nem ka pli cy zo stał oj ciec Kon stan ty Plich -
ta z piotr kow skie go klasz to ru Fran cisz ka nów.
Na bo żeń stwa ścią ga ły do Ła giew nik co raz
licz niej sze rze sze wier nych, co wy wo ła ło nie -
po kój pro bosz czów są sied nich pa ra fii w Zgie -
rzu, Łę czy cy i Ło wi czu. Kon sy storz ło wic ki
na ka zał zam knię cie ka pli cy. Spra wę roz pa -

try wa ły licz ne ko mi sje, aż wresz cie ks. ka no -
nik ar chi die ce zji gnieź nień skiej Sta ni sław
Kra jew ski „przy jrza wszy się i prze czy ta wszy
ze zna nia za przy się żo nych świad ków na trzech
ko mi sjach i oneż z doj rza łą roz wa gą łącz nie
z te o lo ga mi i praw ni ka mi pil nie wy eg za mi -
no wa wszy” 16 wrześ nia 1678 ro ku wy dał de -
kret. Na ka zał przy zna nie ka pli cy fran cisz ka -
nom „tę spra wę usil nie pro mo wu ją cym”,
uznał, że „cu da przez przy czy nę św. An to nie -
go do zna wa ne we wsi Ła giew ni ki, w pa ra fii
zgier skiej, są nad przy ro dzo ne, wyż sze nad
moc ludz ką”, a za tem „miej sce to w Ła giew -
ni kach cu dow nym być de kla ru je my i pu blicz -
nej czci wszyst kim wier nym Chry stu so wym
po le ca my”. Pół to ra ro ku póź niej znów pro -
boszcz zgier ski skar żył się na obec ność fran -
cisz ka nów, ale za war to ugo dę, w myśl któ rej
oj co wie z Ła giew nik mie li m.in. na po mi nać
pa ra fian, że by pła ci li dzie się ci nę i by wa li na
na bo żeń stwach w koś cie le far nym. Nun cjusz
pa pie ski w Pol sce Opi cjusz Pa la vi ci ni w 1681
ro ku wy dał akt praw ny ogła sza ją cy Ła giew -
ni ki miej scem cu dow nym, a fran cisz ka nów
uznał za praw nych wła ści cie li te go miej sca.
Z te go ro ku po cho dzi też akt erek cyj ny klasz -
to ru ła giew nic kie go. Spo ry ucich ły w myśl
for mu ły „Ro ma lo cu ta ca u sa fi ni ta” („Rzym
prze mó wił, spra wa skoń czo na”).

Drew nia na ka pli czka ufun do wa na przez
Zu zan nę i Sa mu e la Że le skich szyb ko sta ła
się za ma ła dla piel grzy mów wy jed nu ją cych
ła ski u św. An to nie go. O. Ha drian Pią dzi kow -

ski, w Ła giew ni kach przez 24 la ta, wy bu do -
wał klasz tor oraz no wy drew nia ny koś ciół,
do któ re go 4 paź dzier ni ka 1682 ro ku uro czy -
ście wpro wa dzo no ob raz św. An to nie go.
W mszy uczest ni czy ło 15 tys. du chow nych
i wier nych. Do dziś koś ciół oprócz wez wa -
nia św. An to nie go ma hi sto rycz ne go pa tro -
na św. Ja na Chrzci cie la. W 1683 ro ku zo sta -
ły po świę co ne trzy oł ta rze: głów ny św. An -
to nie go oraz św. Fran cisz ka i bł. Sa lo mei. Oj -
ciec Ha drian w 1701 ro ku po ło żył jesz cze fun -

Klasztor mieści się przy ul. Okólnej 185
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da men ty pod bu do wę koś cio ła mu ro wa ne -
go (ukoń czo ne go w 1723, a kon se kro wa ne go
w 1726 ro ku). W 1733 ro ku o. An to ni Tre va ni
przy stą pił do bu do wy klasz to ru, a przed -
sięw zię cie wspie ra ła po wi no wa ta kró la Ja -
na III So bie skie go – Kon stan cja z Kos sa kow -
skich pri mo vo to So bie ska, se cun do vo to
Den hof fo wa, żo na pod cza sze go Wiel kie go
Księ cia Li tew skie go. Po cho wa na w pod zie -
miach koś cio ła ła giew nic kie go, po dob nie jak
in ni do bro dzie je, po czą wszy do Zu zan ny
i Sa mu e la Że le skich.

Koś ciół i klasz tor to naj star sze mu ro wa -
ne bu dyn ki na te re nie dzi siej szej Ło dzi. Klasz -
tor miał włas ną ce giel nię, piec do wy pa la nia
wap na, kuź nię; w róż nych okre sach hi sto -
rycz nych na le ża ły do nie go: fol wark w Ła -
giew ni kach, wsie Osi ny, Klęk, Ro gi, Roż ki
oraz fol war ki Choj ny i Pie sko wi ce. Ka sa ta
za ko nu przez ca ra w 1864 ro ku po zba wi ła
klasz tor włas no ści. Z po wro tem fran cisz ka -
nie ob ję li go w 1918 ro ku, a zie mię na ogród
i kil ka mórg łąk od ku pi li od ba ro na Lud wi -
ka He in zla (sy na Ju liu sza), ów czes ne go wła -
ści cie la dóbr w Ła giew ni kach.

Naj star sza drew nia na ka pli czka wy bu -
do wa na przez Że le skie go zo sta ła prze nie -
sio na w 1682 ro ku 600 me trów na po łud nio -
wy wschód. We wnątrz znaj du je się źró deł -
ko ze stu dzien ką, z któ rej ło dzia nie czer pią
wo dę, przy pi su jąc jej lecz ni czą moc. Są sia -
du je z nią ka pli ca św. Ro cha zbu do wa na
z drew na po cho dzą ce go z pier wsze go koś -
cio ła drew nia ne go, ro ze bra ne go po wy bu -
do wa niu świą ty ni mu ro wa nej. W Ła giew ni -
kach by ły jesz cze ka pli ce św. Wa len te go, Prze -
mie nie nia Pań skie go oraz Mat ki Bo skiej
Aniel skiej – wszyst kie z XVIII wie ku. Zo sta -
ły ro ze bra ne przez Niem ców w la tach 1941-
-43, po dob nie jak „do mek oj ca Ra fa ła” na
pla cu przy ko ściel nym.

No wi cjat i stu dium fi lo zo fii ist nia ły w Ła -
giew ni kach od XVIII wie ku. Wyż sze se mi -
na rium du chow ne z peł ny mi stu dia mi fi lo -
zo ficz no-te o lo gicz ny mi ery go wa no w 1978
ro ku (trzy rocz ni ki li czy ły 32 kle ry ków),
a dwu pię tro wy gmach zo stał zbu do wa ny
w la tach 80. Ka pli cę se mi na ryj ną zdo bią wi -
tra że pro jek tu Wik to ra Ostrzoł ka z Ka to wic,
a wy ko na ne przez bra ta Jó ze fa Twar dow -
skie go z Nie po ka la no wa. Bib lio te ka se mi na -
rium ma 50 tys. wo lu mi nów. Dziś w klasz to -
rze ła giew nic kim jest 15 za kon ni ków, nie li -
cząc alum nów z se mi na rium. 

Koś ciół z dzwon ni cą, klasz tor oraz ka pli -
ce św. An to nie go i św. Ro cha są obiek ta mi
za byt ko wy mi. MB

Plan szlaku rowerowego, z tyłu brama do klasztoru Franciszkanów
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Ogłoszenie Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu
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Drewniane kaplice św. Antoniego i św. Rocha w Lesie Łagiewnickim
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Wiadomości historyczne pochodzą
z nieocenionej monografii „Sanktuarium
św. Antoniego w Łagiewnikach” ojca
Piotra Mielczarka OFMConv, za którą
serdecznie dziękuję ojcu Fabianowi Piętce.
Część wiadomości podaję 
za Janem T. Sicińskim, „Historia Lasu
Łagiewnickiego” w: „Szata roślinna Lasu
Łagiewnickiego w Łodzi”
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Ołtarz główny św. Antoniego z dwiema parami kolumn
i czternastoma aniołami. XVII-wieczny obraz św. Antoniego to olej 
na płótnie szkoły włoskiej; 3 lata temu poddany konserwacji, ale, 
jak mówi o. Fabian Piętka, nie znaleziono żadnych napisów czy
wskazówek co do autorstwa dzieła. Przyjęło się, że to dzieło włoskie.
Cudowny obraz od lat 30. XVIII wieku pokrywa srebrna, złocona
sukienka. Zasuwę tego obrazu stanowi inny św. Antoni, także olej 
na płótnie, ale z XVIII wieku i namalowany w Polsce. Oprócz aniołów
w ołtarzu są figury Matki Boskiej Niepokalanej, Jezusa
Ukrzyżowanego, apostołów Piotra i Pawła (wcześniej był tu św.
Felicjan i św. Teofila). Tak jak wszystkie ołtarze w tym kościele ołtarz
św. Antoniego jest drewniany, polichromowany, w stylu barokowym.
Pozostałe to: ołtarz bł. Rafała Chylińskiego, św. Maksymiliana, Matki
Boskiej Szkaplerznej, św. Dydaka, Ukrzyżowanego Jezusa, 
św. Franciszka, bł. Salomei, Matki Boskiej Częstochowskiej
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24-głosowe organy na chórze zbudowała w 1988 roku firma Molin
z miejscowości Obry k. Chojnic. Są osadzone w rokokowym
prospekcie z malowanego drewna modrzewiowego. 26 czerwca
rozpocznie się w kościele 22. edycja letniego festiwalu Muzyka
w starym klasztorze (dyr. artystyczny prof. Mirosław Pietkiewicz).
Koncerty zaczynają się w każdy piątek o godz. 19 (do 28 sierpnia
włącznie). Na inauguracji wystąpi Józef Serafin i chór kameralny
Vivid Singers pod dyr. Dawida Bera
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OD PUST
Święto dorocznej pamiątki 
św. Antoniego (ok. 1195-1231)
w rocznicę śmierci Cudotwórcy
z Padwy 13 czerwca będzie
w tym roku w Łagiewnikach ce-
lebrowane 14 czerwca – w nie-
dzielę. Odpust potrwa cały dzień,
główna msza z procesją na placu
kościelnym przy ul. Okólnej 185
rozpocznie się o godz. 11. Z dniem
św. Antoniego jest związane
przysłowie „Na św. Antoni pier-
wsza jagódka zapłoni”.

PIEŚŃ PIELGRZYMÓW
Z XVII-wiecznej pieśni o
św. Antonim w Łagiewnikach:
Objawił się tak cudami,
Jak księżyc między gwiazdami,
W Łagiewnikach, Polskiej
ziemi,
Między czcicielami swymi.
(...)

I szli wszyscy do Świętego
W Łagiewnikach zjawionego:
Ślepi, chromi przybywali, 
Bo tu cudu doznawali. 

Skarbona św. Antoniego w kościele pod jego wezwaniem
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Chorągiew procesyjna ze św. Antonim z 1735 r. 
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% BŁO GO SŁA WIO NY OJCIEC 
RA FAŁ CHY LIŃ SKI
Uro dził się 8 stycz nia 1694 ro ku we wsi Wy -
so czka ko ło Po zna nia ja ko Mel chior Chy liń -
ski. Ukoń czył ko le gium je zu ic kie w Po zna -
niu i w 1712 ro ku za cią gnął się do woj ska,
gdzie w trzy la ta do szedł do stop nia ofi cer -
skie go. W 1715 ro ku wstą pił do za ko nu Bra -
ci Mniej szych Kon wen tu al nych (fran cisz -
ka nów) i 26 kwiet nia 1716 ro ku zło żył ślu by
wie czy ste, przyj mu jąc imię Ra fał. W czer -
wcu 1717 ro ku otrzy mał świę ce nia ka płań -
skie. Pra co wał w licz nych klasz to rach, naj -
dłu żej w Ła giew ni kach (wów czas pod Ło -
dzią) i w Kra ko wie. Po świę cił się pra cy ka -
płań skiej. W ka za niach na wo ły wał do po ko -
ry, mi ło ści i mi ło sier dzia. Od dał swo je ży cie
bliź nim: ubo gim, cho rym, cier pią cym i ka -
le kom. W klasz to rze w Ła giew ni kach do je -
go obo wiąz ków na le ża ło roz dzie la nie po sił -
ków i odzie ży ubo gim. Czę sto gło do wał, by
swo je ra cje po ży wie nia dać nę dza rzom.
W lu dziach po trze bu ją cych i bied nych do -
strze gał cier pią ce go Chry stu sa. W la tach
1736-38, w cza sie epi de mii w Kra ko wie, po -
ma gał cho rym i umie ra ją cym w la za re cie.
Wró cił do Ła giew nik, gdzie opie ko wał się
ubo gi mi. Od da jąc si ły bied nym, za nied bał
włas ne zdro wie, ale zno sił cier pie nie z wiel -
ką cier pli wo ścią. Zmarł w opi nii świę to ści
2 grud nia 1741 ro ku
(na 2 grud nia przy -
pa da je go wspom -
nie nie w Koś cie le).
Bło go sła wio nym
ogło sił go Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II
pod czas mszy
w par ku Agry ko la
w War sza wie 9 czer -
wca 1991 ro ku, wcza -
sie czwar tej piel -
grzym ki do Pol ski.Kaplica Przemienienia Pańskiego, zniszczona w 1943 r. przez Niemców

Błogosławiony ojciec Rafał Chyliński, kopia
obrazu z XVIII w.

Domek o. Rafała
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% Ju liusz He inzl, do któ re go daw niej las
na le żał, bar dzo prze kli nał. Ma wiał: „Las to
nie k...a, nie każ dy mo że wejść”. No sił strzel -
bę. Strze lał do każ de go, kto wszedł na te -
ren na le żą ce go do nie go la su. Po dob no jed -
ne go czło wie ka za bił – wspo mi na ga jo wy
Wła dy sław Dy nek.

BAR TŁO MIEJ DA NA: Ja kie ta jem ni ce kry -
je Las Ła giew nic ki?
WŁA DY SŁAW DY NEK, EME RY TO WA NY GA JO -
WY LA SU ŁA GIEW NIC KIE GO: W la tach pięć -
dzie sią tych, pod czas prac re mon to wych
klasz to ru w Ła giew ni kach, w ścia nie prez -
bi te rium koś cio ła od kry to cia ło mło dej

ko bie ty. Szum był ogrom ny. Zło to, nie zło -
to? – nikt nie wie dział, co zna le zio no. Po -
szliś my tam w trój kę. Pa mię tam do sko na -
le za cho wa ne cia ło tej ko bie ty. Le ża ła
w bia łej trum nie na le wej rę ce. By ła ubra -
na w czar ną suk nię. Obok niej le żał ubra -
ny na bia ło no wo ro dek. Oka za ło się, że to
Ka ro li na Dą brow ska – zmar ła przy po ro -
dzie dru ga żo na puł kow ni ka Ja na Mi cha -
ła Hen ry ka Dą brow skie go, pol skie go woj -
sko we go.
Na zwy La su Ła giew nic kie go brzmią nie
mniej ta jem ni czo.

– To sta ry zwy czaj leś ni ków. Na zy wa liś -
my mię dzy so bą miej sca w le sie, że by wie -
dzieć, o czym roz ma wia my. Na przy kład
na zwa Uro czy ska Wan ny wzię ła się od
ukształ to wa nia te re nu. Wie le tam za głę -
bień. Ką pa li się w nich pąt ni cy, któ rzy do
klasz to ru w Ła giew ni kach przy cho dzi li piel -
grzym ka mi z ca łe go kra ju. Rze ka Ło dzian -
ka wzię ła na zwę od sta rej wsi, któ ra kie dyś
sta ła w oko li cy. Wsi już nie ma, na zwa zo -
sta ła. Uro czy sko Ro gi z ko lei ma na zwę od
te go, że ten te ren był na skra ju la su – na ro -
gu. Na Smo lar ni jest Gó ra Szpa cza, któ ra
wzię ła na zwę od przed wo jen nej or ga ni za -
cji har cer skiej. 
Na zwy dróg też ma ją swo ją hi sto rię.

– Uli ca Mlecz na po cho dzi od ko biet, któ -
re kie dyś wy pa sa ły kro wy na Mo drze wiu
i w oko li cach uro czy ska. Mle ko za no si ły na
ple cach do mia sta, na targ. Szły przez las
i wy bie ra ły naj krót szą tra sę. Z cza sem dro -
gę, któ rą cho dzi ły, leś ni cy na zwa li dro gą
Mlecz ną. Nie ina czej by ło z Dro gą Zło dziej -
ską wio dą ca do wsi Mo sku le. Miesz ka ło tam
wie lu gos po da rzy, któ rzy kra dli drewno z la -
su i naj krót szą dro gą szwar co wa li je do do -
mu. No, jest jesz cze sław ny Trakt Na po le oń -
ski. Na po le on szedł na Mosk wę róż ny mi dro -
ga mi. Je śli dro ga wio dła przez las, wy ci nał
drze wa. I wy ciął dro gę w Le sie Ła giew nic -
kim.
Uli ca Mo skul ska też jest.

– Mo sku le by ły dru gim ma jąt kiem He in -
zla. Z Ła giew nik jeź dzi ło się do ma jąt ku na
Mo sku le dro gą o tej sa mej na zwie.
Naj wię ksza ta jem ni ca La su Ła giew nic -
kie go?

– Sta ry ga jo wy Ste fan No wac ki mi opo -
wia dał, jak przed woj ną kro wy pa śli i pod -
je cha ło do nich trzech pa nów do roż ką
z mia sta. Py ta li o ka mien ny mo stek sto ją -
cy na ma łej dro dze; o ten, któ ry dzi siaj na
Smu gu stoi. No wac ki po ka zał im kie ru nek.
Na stęp ne go dnia, kie dy No wac ki prze cho -
dził obok most ka, zo ba czył wy ko pa ny do -
łek, głę bo ki na sześć stóp. Obok do łu le ża -
ły trzy rub le. Pie nią dze mu sia ły wy paść ze
skrzy ni. Na soś nie sto ją cej obok męż czyź -
ni z do roż ki zo sta wi li znak: trzy wbi te
w pień łu ski po na bo jach. Wi dać je jesz cze
dzi siaj. Po co zo sta wi li – nie wiem. Las jest
du ży. Kto wie, ile skar bów jesz cze kry je?

ROZ MA WIAŁ BAR TŁO MIEJ DA NA

TA JEM NI CE I SKAR BY LA SU ŁA GIEW NIC KIE GO

Emerytowany gajowy Wła dy sław Dy nek
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Pałac Juliusza Heinzla, który w 1896 r. kupił tereny w Lesie Łagiewnickim
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% Utwo rzo ny w li sto pa dzie 1996 ro ku re -
zer wat zaj mu je po wierz chnię pra wie 70 ha.
Wy zna czo no go, by chro nić pięć głów nych
fi to ce noz, czy li ro ślin nych zbio ro wisk la -
su: grą du wy so kie go, ni skie go i ty po we go
oraz dą bro wy świet li stej i zbio ro wisk struk -
tu rą przy po mi na ją cych kwaś ną dą bro wę
su bat lan tyc ką. Re zer wat wy róż nia się rów -
nież zróż ni co wa niem mor fo lo gicz nym,
dzię ki cze mu w le sie za ob ser wu je my mo -
za i kę sie dlisk – od skraj nie wil got nych do
bar dzo su chych, po prze ci na nych licz ny mi
pa ro wa mi.

Twór cy re zer wa tu chcie li za cho wać prze -
de wszyst kim osto je dę bu i gra bu. Nie bez
zna cze nia jest fakt, że przez re zer wat prze -
bie ga pół noc na gra ni ca jo dły. To ozna cza, że
na pół noc od re zer wa tu ga tu nek ten już nie
wy stę pu je. W wie lu miej scach las jesz cze
do koń ca się nie wy kształ cił. Dzię ki pro ce -

so wi prze bu do wy mo że my za ob ser wo wać,
jak jed ne ga tun ki wcho dzą na ob szar re zer -
wa tu, wy pie ra jąc in ne. Przy kła dem jest brzo -
za, któ ra po wo li zni ka z te go ob sza ru.

Wzdłuż za ni ka ją ce go stru mie nia w po -
łud nio wej czę ści re zer wa tu roś nie na nie -
wiel kim ob sza rze łęg je sio no wo-ol szo wy.
Nie co da lej znaj dzie my środ ko woe u ro pej -
ską kwaś ną dą bro wę z do mi nu ją cym w niej
ga tun kiem dę bu bez szy puł ko we go i dę bu
mie sza ne go. Typ cha rak te ry zu je się ubo gim
ru nem.

Zde cy do wa nie naj cen niej szym sie dli -
skiem re zer wa tu jest dą bro wa świet li sta. Ten
rzad ki typ la su za ni ka w ca łej Pol sce, a w re -
zer wa cie re pre zen to wa ny jest w kil ku za led -
wie miej scach. Cha rak te ry zu je się rzad ko
roz sta wio ny mi oka za mi dę bu bez szy puł ko -
we go, co umoż li wia na sło necz nie nie ru na
leś ne go, któ re w tym ty pie la su jest wy jąt -

ko wo bo ga te w ga tun ki. Spot ka my tam wie -
le in te re su ją cych ga tun ków świat ło lub nych,
jak dzwo nek brzosk wi nio list ny, gro szek czer -
nie ją cy czy mio dow nik me li so wa ty.

Re zer wat Las Ła giew nic ki jest praw dzi -
wą osto ją ro ślin na czy nio wych. Wy stę pu je
tu po nad 200 ga tun ków ro ślin, w tym 40 ga -
tun ków drzew i krze wów. Na ob sza rze re -
zer wa tu roś nie dzie więć ga tun ków ro ślin
pod le ga ją cych ści słej ochro nie praw nej: peł -
nik eu ro pej ski, na par stni ca zwy czaj na, wa -
wrzy nek wil cze ły ko, bluszcz eu ro pej ski
i pięć ga tun ków stor czy ków. Uważ ni ob ser -
wa to rzy przy ro dy mo gą na tknąć się na ko -
ko ry czkę okół ko wą, ro śli nę ty po wo gór ską.

BAR TŁO MIEJ DA NA

Na podstawie książki „Park Krajobrazowy

Wzniesień Łódzkich” pod redakcją prof. Józefa K.

Kurowskiego

RE ZER WAT PRZY RO DY LAS ŁA GIEW NIC KI

Dąb bezszypułkowy
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REKLAMA

% PSIE ZA PRZĘ GI

W Le sie Ła giew nic kim co ro ku ro zgry wa ją się
eli mi na cje do Pu cha ru Pol ski w wy ści gach psich
za przę gów PRO PAC CUP. Dla bio rą cych
w nich udział psów gren lan dzkich i ala skań -
skich ma la mu tów za wo dy za przę gów to jak dla
czło wie ka wa ka cje na Ka ra i bach. Osią gnię cia
i moż li wo ści zwie rząt ro bią wra że nie. Śred nia
pręd kość psa na tra sie to 32,5 km/godz. Jed no
zwie rzę mo że ucią gnąć po nad czte ry to ny! Za -
przęg zło żo ny z czte rech psów na star cie mu si
trzy mać pięć osób.
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% FILM WLE SIE

Pod ko niec 2004r. Fran co de Pe na krę cił tu zdję cia do fil mu fa bu lar ne go „Masz na imię Ju -
sti ne”. Re ży se ro wi –ab sol wen to wi łódz kiej Szko ły Fil mo wej uro dzo ne mu wCa ra cas, sto li cy
We ne zu e li –przy niósł on na gro dy na fe sti wa lach wŁa go wie iw bel gij skim Mons.
Film to pro test prze ciw ko sprze da wa niu ko biet do do mów pub licz nych. Bo ha ter ka fil mu, Ma -
rio la (uho no ro wa na za de biut ak tor ski na Fe sti wa lu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych wGdy ni
An na Cie ślak), jest właś nie wta kiej sy tu a cji. Do bur de lu sprze da je ją daw ny ko le ga (Ra fał
Mać ko wiak). Te raz ma na imię Ju sti ne i zo sta je pro sty tut ką. Je śli się nie pod po rząd ku je, za bi -
ją jej bab cię. Kie dy pró bu je uciec, zo sta je bez li toś nie zgwał co na. Uwię zio na wopu sto sza łym
bu dyn ku bli sko pla cu bu do wy –w miesz ka niu na czwar tym pię trze, 20 me trów nad zie mią 
–Ma rio la jest wpu łap ce. Przez ko lej ne dni cier pi zpo wo du bó lu, gło du, zim na, sa mot no ści
i upo ko rze nia.  WIEW
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Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis) jak większość storczykowatych
nie ma chlorofilu. Odżywia się, pobierając substancje odżywcze 
ze szczątków organicznych. Pomagają mu w tym grzyby, z którymi
gnieźnik wchodzi w symbiozę. Roślina rzadka, objęta ochroną
gatunkową

Cho ciaż wa wrzy nek wil cze ły ko (Dap hne me ze re um) wy stę pu je w ca łej
Pol sce, jest ro śli ną rzad ką. I tru ją cą – tru ciz na dzia ła bez poś red nio 
na ser ce, w ustach po zo sta wia lek kie pie cze nie. Ro śli na chro nio na
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Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), czyli trojanek, trójczak lub
wilcza stopa. Należy do rodziny jaskrowatych. Dawniej w lecznictwie
przylaszczkę wykorzystywano przy schorzeniach wątroby i nerek.
Późniejsze badania rośliny pokazały, że był to błąd, bo korzenie
przylaszczki zawierają trujące substancje. Prawnie chroniona 

Jasnotę plamistą (Lamium maculatum) z rodziny jaskrowatych
najłatwiej znaleźć na przydrożach, pastwiskach, rumowiskach,
w zaroślach czy rowach. Uprawiana jako roślina ozdobna
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Pięk no róg lep ki (Ca lo ce ra vi sco sa) jest grzy bem przy po mi na ją cym pło mie nie. Ja dal ny i bar dzo smacz ny. Ale w le sie nie wol no zbie rać grzy bów!
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Goździeńczyk grzebieniasty (Clavulina cristata) to jeden z najbardziej
odżywczych grzybów w Polsce. Zawiera kwasy tłuszczowe:
palmitynowy, oleinowy i linolowy. Z powodu niewielkich rozmiarów
widywany niezmiernie rzadko

Szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), inaczej kozia broda. Jadalny
(jak podają niektórzy, w smaku przypomina orzechy), ale objęty
ochroną ścisłą – rośliny nie można zrywać ani niszczyć

Wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor) można spotkać 
na pniach drzew: dębów, buków, grabów, wierzb i topoli. Gatunek
niejadalny, ale nie z powodu zawartych w nim trujących substancji,
lecz wyjątkowo twardego miąższu

Piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) rośnie w wilgotnych lasach
liściastych, np. buczynach. Jadalna warunkowo – po długim
przegotowaniu jedynie młodych okazów
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My szo łów (Bu teo bu teo) jest naj licz niej re pre zen to wa nym pta kiem dra pież nym Pol ski. Ob ję ty ści słą ochro ną ga tun ko wą

Jeż europejski (Erinaceus europaeus) prowadzi nocny tryb życia. Igły
na ciele zwierzęcia to przekształcone włosy. Przestraszony jeż zwija
się w kulkę, w tej pozycji może przeleżeć nawet kilka godzin.
Gatunek chroniony
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Tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor), jeden z najpożyteczniejszych
chrząszczy w rodzimej faunie. Poluje na gąsienice motyli: brudnicy
mniszki, nieparki i zwójek. Jak wszystkie tęcznikowate, w odróżnieniu
od innych chrząszczy potrafi latać. Dzięki temu w poszukiwaniu
pokarmu może przemieszczać się na duże odległości. Podlega
całkowitej ochronie
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Kokoszka (Gallinula chloropus), inaczej kurka wodna, to ptak
należący do rodziny chruścieli. Nie występuje dymorfizm płciowy,
samce i samice nie różnią się od siebie. Ptak chroniony
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Dzik (Sus scrofa) jest przodkiem świni domowej. Zwierzę można
wytresować w taki sposób, żeby szukało trufli – grzybów rosnących
w ziemi
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy dr. Mariuszowi Glubowskiemu za zdjęcia przyrodnicze
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Mózg dzięcioła dużego (Dendrocopos major) otacza pięć opon
mózgowych. Dzięki temu ptak może wystukiwać dziobem dziury
w konarach drzew
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Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), pestkojad lub grabołusk
to największy przedstawiciel łuszczaków w Polsce. Dziób ptaka
zmienia kolor w zależności od pory roku. Grubodziób jest chroniony

Po 10-15 dniach z jaj złożonych przez samicę traszki grzebieniastej (Triturus cristatus)
wykluwają się larwy. Zwierzę oddycha za pomocą zewnętrznych skrzeli; jest agresywne
i żarłoczne – poluje na chruściki, skorupiaki i owady. Gatunek chroniony

Gody żaby trawnej (Rana temporaria)
przypadają na wczesną wiosnę. Samica
składa do zbiorników od 700 do 4000 jaj.
Skrzek układa się w długie łańcuszki 
pod powierzchnią wody. Z jaj wykluwają się
kijanki, które po mniej więcej trzech
miesiącach stają się dorosłymi osobnikami



W NASTĘPNYCH ZIELONYCH SPACEROWNIKACH:
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PARK JU LIA NOW SKI
Z dóbr Ma ry sin na le żą cych do ro dzi ny Za wi szów w II
po ło wie XIX wie ku zo stał wy dzie lo ny fol wark Ju lia -
nów. Drze wa z przy dwor skie go par ku ma ją dziś prze -
szło 150 lat. Są to: bu ki zwy czaj ne od mia ny czer wo -
nej, li py bia łe, klo ny zwy czaj ne. W koń cu XIX wie ku
na li cy ta cji ma ją tek ten ku pił fa bry kant Ju liusz He in -
zel. Oko ło 1890 ro ku zbu do wał nad sta wem pa łac ze
scho da mi pro wa dzą cy mi aż nad wo dę. „Na o ko ło
pysz ne go pa ła cu roz cią ga się tu nad er ob szer ny park,
któ ry po chło nął oko ło 200 000 rub li. Ca łość przed -
sta wia się na pier wszy rzut oka pięk nie, lecz przy bliż -
szym roz pa trze niu w nim wi dać licz ne błę dy tech nicz -
ne...” – pi sał w „Ogrod ni ku Pol skim” prof. Ed mund
Jan kow ski (w 1892 ro ku). Z ber liń skiej fir my Späth
spro wa dzo no kil ka set lip („po 50 ma rek sztu ka”).
Re zy den cja ku pio na w 1937 ro ku przez mia sto na
mu ze um re gio nal ne zo sta ła znisz czo na w cza sie woj -
ny. Ro ze bra no mu ro wa ne ogro dze nie i za byt ko wą
bra mę, a te ren par ku zo stał po wię kszo ny. Sta wy sta -
no wią je go ma low ni czą ozdo bę.

PARK ŹRÓDLISKA 
Nie tylko najstarszy i jeden znajpiękniejszych parków
wŁodzi, ale także miejsce silnie związane zhistorią
miasta. WXIX wieku wsąsiedztwie 300-letnich
drzew fabrykanci budowali pałace, tutaj toczyły się
zaciekłe walki wczasie rewolucji 1905r., aszklarnie,
gdzie trafiły palmy zoranżerii dygnitarzy ibogatych
łodzian uciekających przed pierwszą wojną
światową, dały początek wspaniałej palmiarni. 
Źródliska są aż dwa, bo ten najstarszy wŁodzi park
–powstał w1840r. jako Ogród Spacerowy 
–wkrótce po założeniu został podzielony na część
publiczną iprywatną, sprzedaną największemu
łódzkiemu fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi.
Ogród publiczny zwano wXIX wieku parkiem Kwela
(od niemieckiego Quell - źródło). Stare lasy rządowe
leśnictwa Łaznów, zpotężnymi dębami, olchami,
grabami iświerkami, zostały włączone wgranice
miasta, ale przy wytyczaniu działek do zabudowy
oszczędzono 10-hektarowy teren, by założyć wnim
ogród wstylu angielskim –krajobrazowym.
Pomysłodawcą parku był prawdopodobnie
Franciszek Potocki, gubernator cywilny warszawski.
Wtym czasie tylko kilka polskich miast miało
publiczne parki, na łódzkie Źródliska –nazwa
pochodzi od dawnej obfitości źródeł –ówcześni rajcy
wyłożyli zkasy miejskiej 1500 zł, by „nowo założony
Ogród Spacerowy” ogrodzić, aźródła regularnie
oczyszczać. W1842r. zatrudniono ogrodowego
zpensją 600 rubli rocznie. Inżynier powiatu
łęczyckiego Bochnicki sporządził plan ogrodu, teren
został pocięty alejkami biegnącymi po przekątnych
mniej więcej prostokątnego parku, adrzewostan
leśny został uzupełniony drzewami owocowymi
iklombami. Zimą ogród zamykano. Stawy ozdobiono
mostkami, które po remontach stoją do dzisiaj, anad
lustrem wody tak jak 150 lat temu cierpliwie
pochylają się wierzby. Z1853r. pochodzi świadectwo
Oskara Flatta chwalącego park „właśnie dla pewnej
dzikości tem więcej mający uroku”.
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