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BBoolleessnneejj..  JJeesstt  tteeżż  aauuttoorreemm  wwiittrraażżyy  ii  ppoolliicchhrroommiiii
ww  oolleecchhoowwsskkiimm  kkoośścciieellee..  ZZ  ookkaazzjjii  4400--lleecciiaa  jjeeggoo
pprraaccyy  aarrttyyssttyycczznneejj  wwyysszzłłaa  kkssiiąążżkkaa  JJaannaa  DDoommiinnii--
kkoowwsskkiieeggoo  „„SSłłoowwoo  ii  oobbrraazz..  RRzzeecczz  oo  sszzttuuccee  ssaa--
kkrraallnneejj  kkssiięęddzzaa  TTaaddeeuusszzaa  FFuurrddyynnyy  SSDDBB””,,  kkttóórraa
ppookkaazzuujjee  ooggrroomm  ddoorroobbkkuu  ssaalleezzjjaanniinnaa::  kkiillkkaasseett
oobbrraazzóóww,,  wwiittrraażżyy  ii  rrzzeeźźbb  ddllaa  bblliisskkoo  113300  śśwwiiąąttyyńń,,
oodd  WWaarrsszzaawwyy  ppoo  SSzzcczzeecciinn  ii  BBiiaałłoorruuśś..  „„PPoozzaa  ((……))
aalluuzzjjaammii  ddoo  ssttyylliissttyykkii  eeppookk  hhiissttoorryycczznnyycchh::  sszzttuukkii
wwcczzeessnnoocchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiieejj,,  bbiizzaannttyyjjsskkiieejj  ii  śśrreeddnniioo--
wwiieecczznneejj,,  ww  ttwwóórrcczzoośśccii  kkss..  FFuurrddyynnyy  ddaajjąą  ssiięę  zzaa--
oobbsseerrwwoowwaaćć  ssiillnnee  ffaassccyynnaaccjjee  pprraaccaammii  aarrttyyssttóóww
XXXX  ssttuulleecciiaa,,  ttaakkiicchh  jjaakk  MMaarrcc  CChhaaggaallll,,  PPaauull  KKlleeee,,
JJooaann  MMiirroo,,  WWaassssiillyy  KKaannddiinnsskkyy  cczzyy  JJeerrzzyy  NNoowwoo--
ssiieellsskkii””--  ppiisszzee  DDoommiinniikkoowwsskkii..  WWaarrttoo  zzwwrróócciićć
uuwwaaggęę  nnaa  jjeeggoo  ddzziieełłaa  ppaattrrzząącc  nnaa  wwyyppoossaażżeenniiee
łłóóddzzkkiicchh  śśwwiiąąttyyńń..

% Niedaleko stąd, na południe od kościoła, pły-
nie rzeka Olechówka.

zjanin Tadeusz Furdyna. Do dziś trwają pra-
ce przy wyposażeniu świątyni.

KKSSIIĄĄDDZZ  TTAADDEEUUSSZZ  FFUURRDDYYNNAA  zzaapprroojjeekkttoowwaałł
wwyyssttrróójj  ookkoołłoo  2200  kkoośścciioołłóóww  ww  ŁŁooddzzii,,  mm..iinn..  wwii--
ttrraażżee  ii  mmoozzaaiikkii  ww  kkoośścciieellee  ppww..  śśww..  TTeerreessyy  oodd
DDzziieecciiąąttkkaa  JJeezzuuss,,  mmoozzaaiikkii  nnaa  śścciiaanniiee  oołłttaarrzzoowweejj
ww  kkoośścciieellee  ppww..  śśww..  JJóózzeeffaa,,  wwiittrraażżee  ii  pprreezzbbiittee--
rriiuumm  ww  kkoośścciieellee  ppaassjjoonniissttóóww  ppww..  MMaattkkii  BBoosskkiieejj
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% Dzisiejszy spacer zaczynamy na Olechowie
przed kościołem pw. św. Jana Ewangelisty przy ul.
Kazimierza Odnowiciela 5. 

+Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewan-
gelisty na osiedlu Olechów powstała w 1989
roku. Kościół został wybudowany w latach
1993-1997 według projektu Aleksego Dworcza-
ka. Autorem mozaik i witraży jest ksiądz sale-
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| SPACEROWNIK  | OD OLECHOWA NA CHOJNY

Dziś przed nami długi spacer trasą, którą łodzianie rzadko pokonują. Wędrować będziemy po
współczesnym przemysłowym Widzewie, gdzie mniej jest zabytków architektury, a więcej potężnych
fabryk. Ta okolica to obecnie jeden z najintensywniej rozwijających się terenów Łodzi. Z jednej strony
powstają osiedla mieszkaniowe, z drugiej - przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii. W ostatnich
latach ulokowało się w sąsiedztwie kilka potężnych firm, m.in. Bosch i Siemens, w pobliżu powstała
fabryka Della, do której prowadzi wielopasmowa aleja nosząca imię Ofiar Terroryzmu 11 września. 
Ale nie zapominamy o tym, co kiedyś tu było. Przypominamy kilka małych wiosek, które dziś są częścią
Łodzi, opowiemy o jednej z najstarszych pamiątek Łodzi, która znajduje się przy starym kościele pw.
św. Wojciecha. A zaczynamy od nowoczesnej świątyni na Olechowie. SSppoottyykkaammyy  ssiięę  oo  ggooddzz..  1122  nnaa
oossiieeddlluu  SSłłoowwiiaańńsskkiimm  pprrzzeedd  kkoośścciioołłeemm  ppww..  śśww..  JJaannaa  EEwwaannggeelliissttyy  pprrzzyy  uull..  KKaazziimmiieerrzzaa  OOddnnoowwiicciieellaa  55..
Niedaleko stąd ma źródła rzeka Olechówka.  Zapraszamy do zwiedzania Łodzi razem z nami.

RYSZARD BONISŁAWSKI, JOANNA PODOLSKA

Czekamy na Państwa uwagi, zdjęcia i uzupełnienia.

Listy z dopiskiem „Spacerownik” prosimy kierować na adres:

„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź

e-mail: spacerownik@lodz.agora.pl

Kościół pw. św. Jana Ewangelisty na osiedlu Olechów
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OLECHÓW-JANÓW

+ RZEKA OLECHÓWKA
jest lewym dopływem Jasienia, wypływa z
lasów wiskickich w pobliżu Olechowa, ma
12,5 km długości. Na całej długości płynie
odkrytym korytem, wśród zielonych łąk i nie-
wielkich pagórków na Chojnach. Tworzy ma-
lownicze stawy, nad którymi od wielu lat od-
poczywają łodzianie. Drogi i ścieżki wiodące
wzdłuż rzeki umożliwiają spacer w bliskim
sąsiedztwie jej koryta. Na naszej trasie kilka-
krotnie będziemy widzieli rzeczkę i utworzo-
ne na niej stawy.
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WW  11994400  rrookkuu  OOlleecchhóóww  zzoossttaałł  wwłłąącczzoonnyy  
ww  oobbrręębb  ŁŁooddzzii  ((óówwcczzeeśśnniiee  LLiittzzmmaannnnssttaaddtt))..
PPoo  11994455  rrookkuu  oossaaddaa  ooppuussttoosszzaałłaa..  NNiieemmiieeccccyy
mmiieesszzkkaańńccyy  uucciieekkllii  zz  ŁŁooddzzii  pprrzzeedd  wwkkrraacczzaajjąą--
ccąą  AArrmmiiąą  RRaaddzziieecckkąą,,  aa  ppoozzoossttaałłyycchh  zzmmuusszzoo--
nnoo  ddoo  wwyyjjaazzdduu..  DDooppiieerroo  ww  llaattaacchh  8800..  XXXX
wwiieekkuu  ppoowwssttaałłyy  ppllaannyy  bbuuddoowwyy  nnaa  ttyymm  tteerree--
nniiee  oossiieeddllaa  ddoommóóww  wwiieelloorrooddzziinnnnyycchh..  PPiieerrwwssii
mmiieesszzkkaańńccyy  wwpprroowwaaddzziillii  ssiięę  ddoo  bbllookkóóww  pprrzzyy
uull..  DDąąbbrróówwkkii  ii  PPiiaassttaa  KKoołłooddzziieejjaa  ww  11998877  rroo--
kkuu..  TTaakk  zzaacczzęęłłoo  ppoowwssttaawwaaćć  oossiieeddllee  SSłłoowwiiaańń--
sskkiiee,,  ggddzziiee  nnaazzwwyy  uulliicc  nnaawwiiąązzuujjąą  ddoo  hhiissttoorriiii
PPoollsskkii  śśrreeddnniioowwiieecczznneejj,,  mmaammyy  ttuu  uulliiccee  MMiieesszz--
kkaa  II,,  BBoolleessłłaawwaa  KKrrzzyywwoouusstteeggoo,,  kkssiięężżnneejj  KKiinn--
ggii,,  ZZiieemmoowwiittaa..  KKoolleejjnnee  oossiieeddllee  nnaa  OOlleecchhoowwiiee
nnoossii  iimmiięę  HHeennrryykkaa  SSiieennkkiieewwiicczzaa,,  aa  uulliiccee  zzaa
ppaattrroonnóóww  mmaajjąą  jjeeggoo  bboohhaatteerróóww::  KKeettlliinnggaa,,
ZZaaggłłoobbęę,,  KKmmiicciiccaa  cczzyy  OOlleeńńkkęę  BBiilllleewwiicczzóówwnnęę..
SSttaarryy  OOlleecchhóóww  zzoossttaałł  cczzęęśścciioowwoo  ppooddzziieelloonnyy
nnaa  ddwwiiee  ddzziieellnniiccee..  FFrraaggmmeenntt  uull..  OOlleecchhoowwsskkiieejj
((nnuummeerryy  11--3322))  zzoossttaałł  wwłłąącczzoonnyy  ddoo  CChhoojjeenn,,
ppootteemm  GGóórrnneejj..  PPoozzoossttaałłaa  cczzęęśśćć  nnaalleeżżaałłaa  ddoo
WWiiddzzeewwaa,,  aa  ddzziiśś  ssttaannoowwii  cczzęęśśćć  oossiieeddllaa  OOllee--
cchhóóww--JJaannóóww..

% Jadąc ulicą Zakładową w stronę Andrzejowa
po lewej stronie mijamy bloki TBS i osiedle, a za
nimi wielki teren zielony. W tym miejscu w 2007
r. stanęły hale firmy Panattoni - magazyny przed-
siębiorstwa dostarczającego części laptopów do
fabryki Della. Idąc na południe, docieramy do sta-
cji towarowej Łódź Olechów.

+Jesteśmy przy torach na Olechowie. To
jeden z największych w Polsce kolejowych
terminali towarowych, teren naznaczony
krwią tysięcy robotników przymusowych.
Do dziś przetrwały niemieckie nasypy, te-
raz pokryte drzewami, w których mają być
groby setek więźniów. W skład kompleksu
wchodziła m.in. parowozownia, wieża ci-
śnień, już nieczynna, na której umieszczo-
no w ostatnich latach punkt dostępowy do
bezprzewodowego Internetu i wiele budyn-
ków magazynowych. Na Olechowie był też
przystanek osobowy, zlikwidowany w la-
tach 60. XX wieku.

OOBBOOZZYY  PPRRAACCYY  NNAA  OOLLEECCHHOOWWIIEE
WW  llaattaacchh  ookkuuppaaccjjii  hhiittlleerroowwsskkiieejj  OOlleecchhóóww
mmiiaałł  ooddeeggrraaćć  wwaażżnnąą  rroollęę  ww  rroozzwwoojjuu  kkoommuunnii--
kkaaccjjii  kkoolleejjoowweejj  pprroowwaaddzząącceejj  zz  ŁŁooddzzii  KKaalliisskkiieejj
pprrzzeezz  OOlleecchhóóww,,  AAnnddrrzzeejjóóww  ddoo  KKoolluusszzeekk..  JJuużż
pprrzzeedd  11993399  rr..  ddąążżoonnoo  ddoo  tteeggoo,,  aabbyy  zzbbuuddoo--
wwaaćć  dduużżąą  ssttaaccjjęę  pprrzzeełłaadduunnkkoowwąą,,  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  ddllaa  cceellóóww  wwoojjsskkoowwyycchh..  OOpprraaccoo--
wwaannoo  ppllaannyy,,  aallee  bbrraakkłłoo  ppiieenniięęddzzyy  nnaa  iicchh  rree--
aalliizzaaccjjęę..  GGddyy  NNiieemmccyy  wwkkrroocczzyyllii  ddoo  ŁŁooddzzii,,
pprrzzeejjęęllii  ttee  ppllaannyy  ii  zzaacczzęęllii  bbuuddoowwaaćć  nnaajjwwiięękk--
sszząą  ssttaaccjjęę  rroozzrrzząąddoowwąą  ww  śśrrooddkkoowweejj  PPoollssccee..
NNaajjppiieerrww,,  jjuużż  ww  mmaarrccuu  11994400  rr..,,  wwyyssiieeddlloonnoo
lluuddnnoośśćć  ookkoolliicczznnyycchh  wwssii::  OOlleecchhoowwaa,,  AAuugguu--
ssttoowwaa,,  FFeelliikkssiinnaa  ii  JJęęddrrzzeejjoowwaa..
TTuutteejjsszzyycchh  NNiieemmccóóww  --  aa  tteerreenn  ww  zznnaacczznnyymm
ssttooppnniiuu  bbyyłł  zzaammiieesszzkkaannyy  pprrzzeezz  nniieemmiieecckkiicchh
oossaaddnniikkóóww  --  pprrzzeennoosszzoonnoo  ddoo  ssąąssiieeddnniicchh  mmiieejj--
ssccoowwoośśccii,,  aa  PPoollaakkóóww  ddoo  oobboozzuu  pprrzzeejjśścciioowwee--
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ggoo  ww  KKoonnssttaannttyynnoowwiiee..  JJuużż  wwiioossnnąą  nnaassttęęppnnee--
ggoo  rrookkuu  zzaacczzęęttoo  uukkłłaaddaaćć  ttoorryy,,  ww  lliissttooppaaddzziiee
11994422  rr..  rruusszzyyłłaa  ppaarroowwoozzoowwnniiaa..

PPrrzzyy  bbuuddoowwiiee  ssttaaccjjii  zzaattrruuddnniieennii  bbyyllii  PPoollaaccyy,,
ŻŻyyddzzii  zz  łłóóddzzkkiieeggoo  ggeettttaa  ((ddoowwoożżeennii
ccooddzziieennnniiee  wwaaggoonnaammii  zzee  ssttaaccjjii  RRaaddeeggaasstt)),,  
aa  ttaakkżżee  jjeeńńccyy  aannggiieellssccyy  oorraazz  rroossyyjjssccyy..  
UUttwwoorrzzoonnoo  oobboozzyy  pprraaccyy,,  ww  kkttóórryycchh  sskkoonncceenn--
ttrroowwaannoo  rroobboottnniikkóóww,,  
pprrzzyy  uull..  ZZaakkłłaaddoowweejj  ii  ww  ssąąssiieeddzzttwwiiee  
uull..  TToommaasszzoowwsskkiieejj,,  aa  ttaakkzzee  ww  ppoobblliisskkiimm
JJęęddrrzzeejjoowwiiee..  PPrraaccee  bbuuddoowwllaannee  pprroowwaaddzzoonnoo
ww  sszzyybbkkiimm  tteemmppiiee,,  ww  nniieelluuddzzkkiicchh  wwaarruunnkkaacchh,,
ppaannoowwaałłaa  ttuu  ooggrroommnnaa  śśmmiieerrtteellnnoośśćć,,  ooffiiaarryy
ggrrzzeebbaannoo  ww  nnaassyyppaacchh  kkoolleejjoowwyycchh  ii  ww  wwyyrroo--
bbiisskkaacchh  pprrzzyy  ttoorraacchh..  
NNaa  tteerreenniiee  ssttaaccjjii  OOlleecchhóóww  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ttaabbllii--
ccaa  ppoośśwwiięęccoonnaa  ttyymm  wwyyddaarrzzeenniioomm..
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Tory kolejowe na Olechowie
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+ OSIEDLE OLECHÓW-JANÓW 
- tak wyodrębnia się ten teren
administracyjnie - obejmuje kilka osiedli
mniejszych: Osiedle Słowiańskie (Olechów),
Osiedle H. Sienkiewicza (Janów), część
Osiedla Widzew-Wschód (na wschód od ul.
Augustów), Osiedle Hetmańskie, Osiedle 
70-lecia Odzyskania Niepodległości, a także
tereny przemysłowe (m.in. obszar
elektrociepłowni EC-4) i zielone, wschodnie
granice dzielnicy Widzewa. Powstało 
w latach 80. XX w. i należy do
najdynamiczniej rozwijających się w Łodzi,
już w tej chwili mieszka tam na stałe około
20 tys. łodzian. Do centrum trzeba jechać
około 8 km, na miejscu jest rozwinięta
infrastruktura: są szkoły publiczne 
i prywatne, przedszkola, urzędy pocztowe,
banki, biblioteki, kościoły, sklepy etc. Oprócz
bloków powstaje tu coraz więcej osiedli
domków jednorodzinnych.

3

OLECHÓW 
była to wieś na terenie włości Kapituły Kra-
kowskiej, powyżej Wiskitna. Jej nazwa po-
chodzi od nazwiska Pawła Olechowskiego,
administratora dóbr biskupich (pełnił tę funk-
cję w latach 1787-1796), który utworzył tu
kolonię. Sprowadził osadników i nadał wsi
pierwotną nazwę Olędry Wiskickie. Po seku-
laryzacji była to wieś rządowa, należąca do
parafii w Mileszkach. Było w niej 55 chałup z
368 mieszkańcami (dane za 1822 r.), głównie
kolonistami niemieckimi. 
Kolonia Olechów składała się z dwóch części:
- Olechów Mały - wzdłuż obecnej ulicy Ole-
chowskiej,
- Olechów Duży - wzdłuż obecnej ulicy Zakła-
dowej.

Tablica dedykowana więźniom na Olechowie
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% Na północny zachód od Olechowa jest teren
kolejnej wsi, którą można dostrzec na mapie.

- Rocznie spalamy 500-600 tys. ton węgla
oraz około 5 procent biomas. Latem przecięt-
nie pięć wagonów dziennie, zimą - nawet
40-50. Popiół i żużel, które powstają w wyniku
spalania, są sprzedawane - tłumaczył podczas
ostatniego spaceru jeden z pracowników EC-4.

Na najmłodszych największe wrażenie ro-
biło, jak wagon z 60 tonami węgla na ich oczach
był odwracany przez potężną machinę i opróż-
niany. 

ŁŁÓÓDDZZKKIIEE  FFAABBRRYYKKII ppoottrrzzeebboowwaałłyy  ppoo  11994455  rr..
zznnaacczznnyycchh  iilloośśccii  ppaarryy  tteecchhnnoollooggiicczznneejj..
KKoonniieecczznnee  ssttaałłoo  ssiięę    pprrzzyyssttoossoowwaanniiee  ssttaarreejj
eelleekkttrroowwnnii  ddoo  pprraacc  cciieeppłłoowwnniicczzyycchh  ii
zzaapprroojjeekkttoowwaanniiee  ddooddaattkkoowwoo  ttrrzzeecchh  dduużżyycchh
eelleekkttrroocciieeppłłoowwnnii..  OOdd  11995533  rr..  ppooppłłyynnęęłłaa  ppaarraa
ddllaa  pprrzzeemmyyssłłuu,,  aa  ppoo  ddwwuu  llaattaacchh  rroozzppoocczzęęttoo
wwzznnoosszzeenniiee  zzeessppoołłuu  eelleekkttrroocciieeppłłoowwnnii  EECC--22
pprrzzyy  uull..  WWrróóbblleewwsskkiieeggoo  2266..  WW  11995577  rr..
ooddddaannoo  ggoo  ddoo  uużżyyttkkuu,,  aa  ww  11996600  rr..  ppoołłąącczzoonnoo
zz  EECC--11..  WW  ttyymm  cczzaassiiee  ppoowwssttaałł  pprroojjeekktt
kkoolleejjnnyycchh  eelleekkttrroocciieeppłłoowwnnii,,  EECC--33  zzbbuuddoowwaannoo
nnaa  BBaałłuuttaacchh  pprrzzyy  uull..  PPoojjeezziieerrsskkiieejj  7700  ww  11996688
rr..,,  aa  EECC  --  44  wwzznniieessiioonnoo  nnaa  WWiiddzzeewwiiee  pprrzzyy  uull..
AAnnddrrzzeejjeewwsskkiieejj  55  ww  11997777  rr..  
WW  11999933  rr..  pprrzzeekksszzttaałłccoonnoo  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo
ppaańńssttwwoowwee  ww  jjeeddnnoooossoobboowwąą  ssppóółłkkęę  SSkkaarrbbuu
PPaańńssttwwaa..  ŁŁóóddzzkkii  ZZaakkłłaadd  EEnneerrggeettyycczznnyy  SS..AA..
((ŁŁZZEE  SS..AA..))  --  ttoo  ssppóółłkkaa  zzaajjmmuujjąąccaa  ssiięę
sspprrzzeeddaażżąą  ii  ddyyssttrryybbuuccjjąą  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj,,
ww  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  pprrzzeesszzłłaa  ppoowwaażżnnee
pprrzzeeoobbrraażżeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  kkoonnssoolliiddaaccjjąą  rryynnkkuu
eenneerrggeettyycczznneeggoo  ww  PPoollssccee  oorraazz  zzmmiiaannaammii  ww
pprraawwiiee  eenneerrggeettyycczznnyymm..
ŁŁóóddzzkkii  ZZaakkłłaadd  EEnneerrggeettyycczznnyy  SS..AA..  wwrraazz  
zz  PPoollsskkiimmii  SSiieecciiaammii  EElleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyymmii,,  
zz  ssiieeddmmiioommaa  iinnnnyymmii  ssppóółłkkaammii
ddyyssttrryybbuuccyyjjnnyymmii  oorraazz  zz  BBOOTT  GGóórrnniiccttwwoo  
ii  EEnneerrggeettyykkaa  SSAA  ii  ZZeessppoołłeemm  EElleekkttrroowwnnii
DDoollnnaa  OOddrraa  ttwwoorrzzyy  nnaajjwwiięękksszząą  ppoollsskkąą  ffiirrmmęę
--  PPoollsskkąą  GGrruuppęę  EEnneerrggeettyycczznnąą  ((PPGGEE))..
OObboowwiiąązzuujjąąccee  oodd  11  lliippccaa  22000077  rrookkuu  zzmmiiaannyy
ww  PPrraawwiiee  EEnneerrggeettyycczznnyymm,,  kkttóórree  uuwwoollnniiłłyy
rryynneekk  eenneerrggiiii  ww  PPoollssccee,,  ssppoowwooddoowwaałłyy
wwyyooddrręębbnniieenniiee  ii  uuttwwoorrzzeenniiee  zzee  ssttrruukkttuurr
ŁŁóóddzzkkiieeggoo  ZZaakkłłaadduu  EEnneerrggeettyycczznneeggoo  SS..AA..
ooppeerraattoorraa  ssiieeccii  ddyyssttrryybbuuccyyjjnneejj  --  ŁŁZZEE
DDyyssttrryybbuuccjjaa  sspp..  zz  oo..oo..,,  kkttóórraa  zzaajjmmuujjee  ssiięę
ddoossttaarrcczzaanniieemm  eenneerrggiiii  ddoo  ooddbbiioorrccóóww..  
OObbeeccnniiee  ŁŁóóddzzkkii  ZZaakkłłaadd  EEnneerrggeettyycczznnyy  SS..AA..  
ii  ŁŁZZEE  DDyyssttrryybbuuccjjaa  SSpp..  zz  oo..oo..  oobbssłłuugguujjąą  ppoonnaadd
ppóółł  mmiilliioonnaa  kklliieennttóóww..

% Jadąc ul. Zakładową na zachód, docieramy do 
EC-4. W tej przemysłowej części Łodzi z każdego
miejsca widać kominy elektrociepłowni.

+EC-4 (ul. Andrzejewskiej 5) To druga co do
wielkości elektrociepłownia w Polsce. Nad bu-
dynkami produkcyjnymi stanął najwyższy ko-
min w Łodzi. Szare zbiorniki widoczne z dale-
ka są przeznaczone na popiół, w niebieskich bu-
dynkach znajduje się instalacja odsiarczania. 

Raz w roku łodzianie mają szansę wejść na
teren EC-4. To jedyna okazja, aby „stanąć oko
w oko z turbiną wielkości lokomotywy i ko-
tłem o gabarytach wieżowca, usiąść <<za ste-
rami>> w nastawni i posłuchać łoskotu wywrot-
nicy wysypującej węgiel z wagonów”.

5
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Komin EC-4, najwyższy w Łodzi, ma 250 metrów wysokości. Podobno przy dobrej pogodzie
widać z niego oddaloną o 50 km elektrownię w Bełchatowie. Jest pomalowany w biało-
-czerwone pasy, aby ostrzegać pilotów. Ostatnio zamontowano na nim nowoczesne oświetlenie,
zgodne z normami ruchu lotniczego
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Sterownia w EC-4
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AUGUSTÓW 
Około 1802 r. w sąsiedztwie Olechowa zało-
żono kolejną osadę, także przeznaczoną dla
osadników niemieckich, i nazwano ją Fri-
drichshagen, a po 1807 r. Augustowem. 
W 1822 r. żyło tu w 15 domach 118 osób.
W XX w. na jej terenie rozwinęła się
przemysłowa infrastruktura. Niedaleko
dawnej wsi płynie rzeka Augustówka. 
Krótki dwukilometrowy ciek sporadycznie
wypełniony jest wodą. Wpada do Olechówki 
w pobliżu mostu na ul. Tomaszowskiej.
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Roman Sykała, reżyser teatralny, aktor, dy-
rektor Teatru Powszechnego w Łodzi.

Jerzy Brzeziński, wybitny lekarz neuro-
chirurg, żołnierz AK.

W północnej części cmentarza znajduje się
rozległa kwatera żołnierzy i weteranów woj-
ny z bolszewicką Rosją 1919-1920. 

W 1975 roku na tyłach cmentarza św. An-
ny powstał cmentarz komunalny Zarzew (ofi-
cjalny adres ul. Przybyszewskiego 325), który
zajmuje ponad 11 hektarów.

Z każdego miejsca cmentarza widać potęż-
ne kominy EC-4 górujące nad Widzewem.

1

% Niedaleko stąd jest zarzewski cmentarz. War-
to go przy okazji przypomnieć i odwiedzić.

+Cmentarz pw. św. Anny (ul. Lodowa 78) utwo-
rzony został w 1898 r. na gruntach wsi Zarzew. 

Brama cmentarna ufundowana przez piel-
grzymów na Jasną Górę. Zaraz po wejściu po
prawej stronie stoi pomnik postawiony przez
mieszkańców Zarzewa w 1947 roku „Bogu, Oj-
czyźnie i pokoleniom na chwałę”. Kaplica cmen-
tarna wzniesiona została w 1907 roku. Należa-
ła do parafii św. Anny. Jej budowę sfinansowała
Marianna Stępińska, która zmarła w 1908 ro-
ku w wieku 38 lat i jest pochowana na zewnątrz
kaplicy.

Po lewej stronie przy bramie jest symbo-
liczny grób Sybiraków. Ma formę strzaskanej
marmurowej kolumny. Widzimy na nim sło-

6

wa kardynała Stefana Wyszyńskiego, pryma-
sa Polski : 

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią ka-
mienie. 17.09.1998 r. 

Fundatorem pomnika był Jerzy Serweja.
W ścianę są wmurowane urny z ziemią przy-
wiezioną z polskich mogił m.in. z Archangiel-
ska, Kazachstanu, Katynia, Uzbekistanu, a
także nazwiska ofiar.

Na zarzewskiej nekropolii są pochowani
m.in. Jerzy Urbankiewicz, dziennikarz i autor
wielu książek o historii Łodzi, rotmistrz Woj-
ska Polskiego, żołnierz AK, więzień łagrów.

Zenon Płoszaj, skrzypek i pedagog, wielo-
letni rektor Akademii Muzycznej w Łodzi.

Piotr Nowalski, uczestnik powstania 1863
r., kierownik placu budowy kościoła staromiej-
skiego NMP.

5OD OLECHOWA NA CHOJNY | SPACEROWNIK
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NIEKTÓRE OSOBY POCHOWANE NA
CMENTARZU NA ZARZEWIE 
JJaacceekk  CChhmmiieellnniikk (1954-2007) - aktor
i reżyser. 
AAnnddrrzzeejj  HHeerrddeerr (1937-2002) - aktor. 
WWiittoolldd  LLeesszzcczzyyńńsskkii (1933-2007) - reżyser
i operator filmowy. 
KKrrzzyysszzttooff  SSuurrlliitt (1955-2007) - piłkarz. 
RRoommaann  SSyykkaałłaa (1923-1972) - aktor i pedagog.
RRyysszzaarrdd  WWyyrrzzyykkoowwsskkii  (1945-2003) - podróżnik,
scenarzysta, reżyser. Szczególnie znany jako
prowadzący program Klub Pana Rysia. 
WWaaccłłaaww  DDeecc (1931-1997) - ginekolog
i położnik.  Za: pl/wikipedia 

Brama wejściowa na cmentarz pw. św. Anny na Zarzewie

Symboliczny grób Sybiraków z ziemią z mogił z Katynia i Archangielska

Detal z pomnika
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Bogu, Ojczyźnie i pokoleniom na chwałę...
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1

Przy ul. Dostawczej 4 są hale firmy +Mi-
komax, która została założona w Łodzi w 1991
roku i jest już uznanym producentem mebli
biurowych i gabinetowych -  produkuje i sprze-
daje meble do biur i instytucji.  

Po drugiej stronie ulicy jest firma +Inde-
sit (ul. Dąbrowskiego 216) będąca jednym z
głównych producentów elektrycznego sprzę-
tu AGD w Europie. To włoskie przedsiębior-
stwo (dawniej Merloni) z siedzibą w Fabriano.
Łódzka  fabryka składa się z dwóch zakładów,
wejście na teren fabryki lodówek jest od ul. Lo-
dowej (skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa),
a na teren kuchenek od ul. Puszkina.

% Na rogu ul. Dąbrowskiego i Lodowej, niemal na
środku skrzyżowania przetrwała +stara pompa.
To dość zaskakując element krajobrazu w tym miej-
scu. Idziemy dalej ul. Tomaszowską. 

+Stawy na Olechowie. W sąsiedztwie ul. Ole-
chowskiej znajduje się rozległa niecka stawu
z dużym betonowym jazem. Zbiornik jest przy-
gotowany na przyjęcie dużych ilości wody opa-
dowej. Nieco dalej w pobliżu ul. Tomaszow-
skiej widzimy ładny staw okolony zielenią. On
także służy retencji. 

% Skręcamy w ul. Bławatną lub Koloniarską i
udajemy się w kierunku Kowalszczyzny i Młynka.  

11

10

9

8

1

% Pod tym samym adresem, przy ul. Papierniczej 7,
funkcjonuje Urząd Skarbowy Łódź Widzew. Idzie-
my ulicą Lodową na południe. 

% Nie można nie zauważyć, że ta okolica to cen-
trum przemysłowe, gdzie jak grzyby po deszczu
wyrastają kolejne przedsiębiorstwa. Niemal
naprzeciwko cmentarza, przy ul. Papierniczej 7,
znajduje się jedna z firm koncernu BSH, producent
sprzętu gospodarstwa domowego.

+Firma Bosch-Siemens - producent pralek,
zmywarek i suszarek oraz dystrybutor sprzę-
tu AGD - jest w Łodzi od 10 lat.
KKoonncceerrnn  BBoosscchh  uunndd  SSiieemmeennss  HHaauussggeerraattee
GGmmbbHH  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  MMoonnaacchhiiuumm  uuzznnaałł  ŁŁóóddźź
zzaa  nnaajjlleeppsszzee  mmiieejjssccee  ddllaa  sswwooiicchh  iinnwweessttyyccjjii  ww
EEuurrooppiiee  ŚŚrrooddkkoowweejj  zz  uuwwaaggii  nnaa  ppoołłoożżeenniiee
ggeeooggrraaffiicczznnee  ww  cceennttrruumm  EEuurrooppyy,,  ttrraaddyyccjjee
pprrzzeemmyyssłłoowwee  ii  wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannyycchh  pprraaccooww--
nniikkóóww..  WW  11999988  oottwwoorrzzyyłł  ww  ŁŁooddzzii  ffaabbrryykkęę
pprraalleekk,,  ww  22000022  rrookkuu  ppoowwssttaałłaa  ffaabbrryykkaa  nnoo--
wwoocczzeessnnyycchh  zzmmyywwaarreekk,,  ppiięęćć  llaatt  ppóóźźnniieejj  kkoolleejj--
nnaa  ffaabbrryykkaa  --  ssuusszzaarreekk  ddoo  uubbrraańń  --  wwyybbuuddoowwaa--
nnaa  zzoossttaałłaa  nnaa  tteerreenniiee  ŁŁóóddzzkkiieejj  SSppeeccjjaallnneejj
SSttrreeffyy  EEkkoonnoommiicczznneejj..  KKoolleejjnnee  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiee
ttoo  CCeennttrruumm  BBaaddaańń  ii  RRoozzwwoojjuu  SSuusszzaarreekk  oorraazz
CCeennttrruumm  UUssłłuugg  IInnffoorrmmaattyycczznnyycchh..  ŁŁąącczznnaa
wwaarrttoośśćć  ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh  iinnwweessttyyccjjii  BBSSHH  ww
PPoollssccee  ttoo  ookkoołłoo  115500  mmllnn  eeuurroo,,  aa  zzaattrruuddnniieenniiee
ww  ffiirrmmiiee  zznnaallaazzłłoo  jjuużż  ppoonnaadd  11440000  oossóóbb,,  nniiee
ttyyllkkoo  pprraaccoowwnniiccyy  pprroodduukkccyyjjnnii,,  aallee  ttaakkżżee
wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannii  iinnżżyynniieerroowwiiee  ii
mmeennaaddżżeerroowwiiee..

7
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Stara pompa przetrwała na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Lodowej

Indesit też ulokował się na OlechowieSiedziba fabryki przy ul. Papierniczej 7

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

M
A
ŁG

O
R

ZA
TA

 K
U

JA
W

K
A

K
R

ZY
S

ZT
O

F 
S

TA
N

IK

Firma Bosch-Siemens sprowadziła się do Łodzi w 1998 roku

DĄBROWA  
w oddali widoczne są budynki przemysło-
we i bloki osiedla Dąbrowa. W ostatnich
latach przedrozbiorowych właściciele Cho-
jen utworzyli osadę Holendry Choińskie,
nazwaną później Dąbrową. Osada nie mia-
ła zwartej zabudowy, chłopskie gospodar-
stwa były pobudowane w pewnej odległo-
ści od siebie. W 1822 r. żyło tu 322 miesz-
kańców w 34 domach.
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% Na południe od torów była wieś Komorniki.  

KKOOMMOORRNNIIKKII..  WW  dduużżyycchh  wwssiiaacchh,,  ttaakkiicchh  jjaakk
CChhoojjnnyy,,  SSttookkii  cczzyy  ŁŁaaggiieewwnniikkii,,  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo
ppoouuwwłłaasszzcczzeenniioowwąą  rreegguullaaccjjęę,,  ww  wwyynniikkuu  kkttóórreejj
uuttwwoorrzzoonnoo  nnoowwee  ssiieeddlliisskkaa,,  pprrzzeezznnaacczzoonnee  ddllaa
kkoommoorrnniikkóóww  ii  zzaaggrrooddnniikkóóww  oorraazz  ddllaa  kkoolloonnii--
ssttóóww..  WWtteeddyy  wwłłaaśśnniiee  ppoojjaawwiiłłyy  ssiięę  wwssiiee::  JJęę--

ddrrzzeejjóóww  WWiisskkiicckkii,,  JJóózzeeffóóww  CChhoojjnnyy,,  JJęęddrroowwiizznnaa
ii  KKoommoorrnniikkii..  PPoo  11881155  rr..  uuttwwoorrzzoonnoo  ((  ww  ppoobblliiżżuu
ddzziissiieejjsszzyycchh  uulliicc  ZZyyggmmuunnttaa  ii  ŚŚlląąsskkiieejj))  oossaaddęę  KKoo--
wwaallsszzcczzyyzznnaa,,  ssttaałłyy  ww  nniieejj  ddwwaa  ggoossppooddaarrssttwwaa..
WW  ookkrreessiiee  ggwwaałłttoowwnneeggoo  uupprrzzeemmyyssłłoowwiieenniiaa
ŁŁooddzzii,,  lluuddnnoośśćć  ttyycchh  oossaadd  ooddbbyywwaałłaa  ddłłuuggiiee
wwęęddrróówwkkii  ddoo  ffaabbrryykk,,  aa  cczzęęśśćć  ddaawwnnyycchh  kkoo--
mmoorrnniikkóóww  nnaa  ssttaałłee  pprrzzeenniioossłłaa  ssiięę  ddoo  mmiiaassttaa..
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Spokojny dzień na Młynku, na zdjęciu z lewej zejście do stawu

Rzeka Olechówka na całej długości płynie odkrytym korytem i tworzy malownicze stawy, tu niedaleko ul. Tomaszowskiej
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+MŁYNEK
Młynek to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(ul. Śląska 168) utworzony nad dużym sta-
wem otoczonym dorodnymi drzewami, w
przeszłości był to tzw. las scheiblerowski na
Kowalszczyźnie. Nazwę zawdzięcza istnieją-
cemu tu jeszcze na początku XIX w. wiskic-
kiemu młynowi. W tej małej prywatnej osa-
dzie mieszkało wtedy 20 chłopów. W latach
międzywojennych było to popularne miejsce
wypoczynku robotników z Widzewa.
Staw na Młynku ma 370 m długości i około
90 m szerokości. Na środku jest wysepka. 
Przez cały rok spotyka się tam wędkarzy.
Latem można popływać kajakami lub
rowerami wodnymi. Na Młynku jest
wypożyczalnia sprzętu i punkt
gastronomiczny. 

12
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% Wracamy do ul. Tomaszowskiej i nową aleją
Ofiar Terroryzmu 11 września. idziemy do fabryki
Della. Małą uliczkę, która prowadzi bezpośrednio
do fabryki, nazwano Informatyczną.

Budowa + łódzkiej fabryki Della (ul. In-
formatyczna 1) rozpoczęła się w grudniu
2006 r. i zakończyła niemal dokładnie rok
później. Pierwszy komputer oznaczony na-
pisem „made in Poland” zszedł z linii pro-
dukcyjnej zakładu w Łodzi 20 listopada 2007

13

ZZ  aammeerryykkaańńsskkiicchh  kkoommppuutteerróóww  kkoorrzzyyssttaajjąą
nniieemmaall  wwsszzyyssttkkiiee  nnaajjwwiięękksszzee  ffiirrmmyy  śśwwiiaattaa..
SSpprrzzęętt  mmaarrkkii  DDeellll  ppoossiiaaddaa  mm..iinn..  9900  pprroocc..
ffiirrmm  zz  aammeerryykkaańńsskkiieejj  lliissttyy  FFoorrttuunnee  550000..
FFiirrmmaa  jjeesstt  ggłłóówwnnyymm  kklliieenntteemm  pprroodduukkuujjąącceeggoo
pprroocceessoorryy  IInntteellaa..    

Przy działce Della zaczęła już funkcjono-
wać firma + Flextronics Logistics (ul.
Zakładowa 97), która wygrała przetarg na ob-
sługę logistyczną Della. Będzie sprowadzać
części, zajmie się też serwisowaniem kom-
puterów, obsługą rachunkowości i prowadze-
niem dla Della centrów telefonicznych.

15

r. To obecnie najnowocześniejszy zakład
produkcyjny w strukturach Della. Łódzka
montownia, gdzie powstają komputery, za-
trudnia 1200 pracowników. 

Fabryka Della zajmuje powierzchnię 37
tys. m kw. i  kosztowała 200 mln euro. Wyli-
czono, że robotnicy zużyli przy stawianiu
gmachu 32 tys. m sześc. betonu, 1,7 tys. ton
stali zbrojeniowej, 4,8 tys. ton konstrukcji
stalowych, cementu oraz 120 km kabli mie-
dzianych. 

8 | SPACEROWNIK  | OD OLECHOWA NA CHOJNY

Nowoczesny zakład przy ul. Informatycznej Hala produkcyjna Della

Al. Ofiar Terroryzmu 11 września otwarto w grudniu 2007 roku

MICHAEL S. DELL 
założył swoją firmę w 1984 r. dysponując ka-
pitałem tysiąca dolarów. Po ośmiu latach zo-
stał najmłodszym dyrektorem zarządzającym
w historii, który znalazł się w rankingu 500
najbogatszych ludzi tygodnika „Fortune”. Jest
autorem książki „Prosto od Della: strategie,
które zrewolucjonizowały przemysł”. Dell za-
siada m.in. w Radzie Założycieli Światowego
Forum Ekonomicznego, jest członkiem Rady
Doradców Prezydenta USA ds. Nauki i Tech-
nologii. Podczas pobytu w Łodzi mówił, że o
wyborze miejsca zadecydowało centralne po-
łożenie  miasta i dostęp do wykwalifikowanej
kadry.

+ALEJA OFIAR TERRORYZMU
11 WRZEŚNIA
Budowa liczącej 5 km trasy noszącej imię
Ofiar Terroryzmu 11 września, trwała bardzo
krótko, bo tylko 20 tygodni. Na jej budowę
od ul. Tomaszowskiej do firmy Dell wydano
w 2007 r. ponad 54 mln zł. W przyszłości
ma ona połączyć się z autostradą A1. Cała
inwestycja będzie kosztowała 140 mln zł,
znaczna część środków ma pochodzić ze
środków europejskich. Oprócz jezdni po-
wstały również chodniki i ścieżki rowero-
we oraz pętla autobusowa z trzema stano-
wiskami do wsiadania. Wydłużono trasę
dwóch linii autobusowych: 85 (wybrane
kursy) i 95. Została otwarta w grudniu
2007 r.  
W stronę montowni Della prowadzi teraz
szeroka oświetlona dwujezdniowa droga.
Ale na prośbę amerykańskiego inwestora
do samej fabryki doprowadzono małą
uliczkę Informatyczną, bo Dell nie chciał
mieć w adresie... ofiar terroryzmu.

14

Wiejskie chałupy przy ul. Tomaszowskiej
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% Wracamy do ul. Tomaszowskiej, przed prze-
jazdem kolejowym mijamy malownicze wiejskie
chałupy, zaraz za nim stoi charakterystyczny bu-
dynek remizy z +ceglaną wieżyczką. Kierujemy
się w stronę Wiskitna.

% Docieramy do ul. Kolumny. Po drugiej stronie
jest park, w którym zachował się głaz z krzyżem
z 1945 r. + Jesteśmy w Wiskitnie.

NNaajjwwcczzeeśśnniieejjsszzaa  wwzzmmiiaannkkaa  oo  WWiisskkiittnniiee  zznnaajjdduu--
jjee  ssiięę  ww  aakkttaacchh  kkaappiittuułłyy  kkrraakkoowwsskkiieejj,,  pprrzzeezz  kkttóó--
rrąą  wwiieeśś  sszzllaacchheecckkaa  rrooddzziinnyy  RReemmiisszzeewwsskkiicchh  zzoo--
ssttaałłaa  pprrzzeejjęęttaa  ww  11441199  rrookkuu..  OO  WWiisskkiittnniiee  ii  RRee--
mmiisszzeewwsskkiicchh  wwssppoommiinnaa  rróówwnniieeżż  ww  sswwoojjeejj  kkrroo--
nniiccee  JJaann  DDłłuuggoosszz..  KKoolleejjnnyymmii  wwłłaaśścciicciieellaammii  WWii--
sskkiittnnaa  bbyyllii::  JJęęddrrzzeejj  SSiieerrsszzeeńńsskkii,,  JJaakkuubb  FFrreennkkiieell,,

17
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AAllffoonnss  VVooiiggtt,,  aa  oossttaattnniimmii  ((ddoo  ddrruuggiieejj  wwoojjnnyy  śśwwiiaa--
ttoowweejj))  JJaanniinnaa  ii  MMiieecczzyyssłłaaww  HHoorrooddyyńńssccyy,,  kkttóó--
rrzzyy  ww  llaattaacchh  11992222--11992299  rroozzppaarrcceelloowwaallii  tteerreenn
mmiięęddzzyy  oobbeeccnnyymmii  uulliiccaammii  KKoolluummnnyy  ii  TToommaasszzooww--
sskkąą..  OOdd  11991155  rrookkuu  oossiieeddllaałłoo  ssiięę  ww  WWiisskkiittnniiee  ccoo--
rraazz  wwiięęcceejj  lluuddnnoośśccii  nnaappłłyywwoowweejj,,  ggłłóówwnniiee  nniiee--
mmiieecckkiieejj..  WWiisskkiittnnoo  zzoossttaałłoo  wwłłąącczzoonnee  ddoo  ŁŁooddzzii
11  ssttyycczznniiaa  11998888  rrookkuu..  BByyłłoo  cczzęęśścciiąą  GGóórrnneejj,,  aa
ddzziiśś  oossiieeddllaa  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo,,  kkttóórree  oobbeejjmmuu--
jjee  ddwwiiee  ddaawwnnee  wwssiiee::  WWiisskkiittnnoo  ii  JJęęddrrzzeejjóóww..

Przy ulicy Świętego Rafała Kalinowskiego
znajduje się +kościół pod wezwaniem tegoż
świętego, a obok niego dom parafialny. Obie bu-
dowle wzniesiono według projektu Mirosława
Rybaka. Przed kościołem znajduje się pomnik
świętego Rafała Kalinowskiego. Pozostałością
po dworze jest park założony przez Sierszeń-
skich (mieli oni niewielki dworek i zabudowania
gospodarcze). Powierzchnia parku wynosi 2,9
hektara. Podstawowym elementem kompozy-
cji parku jest aleja lipowa, zachowana na osi dwo-
ru. W drzewostanie parku zwracają uwagę oka-
załe lipy, klony i topole. W południowo-wschod-
niej części parku znajduje się murowana kaplicz-
ka, kryta namiotowym dachem, ufundowana
przez Sierszeńskich w miejscu tragicznej śmier-
ci ich syna (tu spadł z konia). 

18

+PPOOMMNNIIKK  CCZZTTEERRNNAASSTTUU  SSTTRRAACCOONNYYCCHH
WW  mmaajjuu  11994411  rrookkuu  nnaa  tteerreenniiee  WWiisskkiittnnaa
hhiittlleerroowwccyy  rroozzssttrrzzeellaallii  cczztteerrnnaassttuu  PPoollaakkóóww  
--  ssttąądd  nnaazzwwaa  jjeeddnneejj  zz  uulliicc..  NNaa  rroogguu  
uull..  CCzztteerrnnaassttuu  SSttrraaccoonnyycchh  ii  ŚŚwwiięętteeggoo  RRaaffaałłaa
KKaalliinnoowwsskkiieeggoo  ww  11996666  rrookkuu  wwyyssttaawwiioonnoo
ppoommnniikk  ppoośśwwiięęccoonnyy  zzaammoorrddoowwaannyymm
PPoollaakkoomm..  
CCzzyyttaammyy  nnaa  nniimm::  „„MMęęcczzeennnniikkoomm,,  kkttóórrzzyy  zzaa
sspprraawwęę  ppoollsskkąą  1111  mmaajjaa  11994411  zz  rrąąkk  nnaajjeeźźddźźccyy
hhiittlleerroowwsskkiieeggoo  ppoolleeggllii,,  mmiieesszzkkaańńccyy  ggmmiinnyy
WWiisskkiittnnoo””..

% Wracamy do ul. Kolumny. Czeka nas długi spa-
cer w kierunku zachodnim. Przed nami Chojny.

19
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Krzyż w parku przy ul. Kolumny

Pomnik ufundowany przez mieszkańców
Wiskitna zamordowanym Polakom

WISKITNO 
to dawna wieś wielodrożnicowa  (ma
nieregularny ksztat i wiele krótkich dróg
wewnętrznych). Położona jest na piaszczy-
sto-żwirowych wzniesieniach (209-217 me-
trów n.p.m.) utworzonych przez lodowiec.
Owe wzniesienia w języku ludowym nazywa-
no „wirszawki”, „wirsze”, „wirski”. Stąd po-
wstała nazwa „Wierszkando", a później drogą
uproszczeń - Wiskitno. 

Na Chojnach zachował się klimat dawnej wsi
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% Ulicą Kolumny dochodzimy do ul. Rzgowskiej.
Jesteśmy na Chojnach.

+Ulica Kolumny łączy  Chojny z Wiskitnem,
a jej nazwa zmusza nas do zastanowienia,
skąd się wzięła.  Przechodnie pytani o jej
pochodzenie uważają, że posiada związek
z miejscowością Kolumna.   Tymczasem na-
zwa łączy się z legendą, którą zamieścił Oskar
Flatt w „Opisie Miasta Łodzi” sporządzonym
w 1853 r. Jej bohaterem był Jan Mulinowicz,
odnowiciel kościoła pw. św. Wojciecha (choć
w przytoczonej legendzie pada nazwisko Ma-
linowicz). Przypomnijmy:

20

GGddyy  ttaakk  ssiieeddzzii  zzaappłłaakkaannyy,,  zzddaallaa  rroozzlleeggłł  ssiięę
ttęętteenntt  ii  ccoorraazz  bblliiżżeejj  wwiiddaaćć  ppęęddzząąccąą  bbrryycczzkkęę;;
cchhłłooppcczzyynnaa  ppoowwssttaałł;;  łłzzyy  ddzziieecciinnnnee
wwssttrrzzyymmaałłyy  ssppiieesszząącceeggoo  ppooddrróóżżnneeggoo,,  kkttóórryy
wweezzwwaawwsszzyy  cchhłłooppcczzyykkaa,,  ppyyttaałł  ggoo  oo  ppoowwóódd
łłeezz..  CChhłłooppiieecc  bbyyłł  ssiieerroottąą,,  bbeezz  pprrzzyyjjaacciióółł,,  bbeezz
kkrreewwnnyycchh,,  aa  oodd  wwcczzoorraajj  ii  bbeezz  pprrzzyyttuułłkkuu;;  bboo
nnoowwyy  ggoossppooddaarrzz  wwyyppęęddzziiłł  ggoo  zz  ddaawwnneejj  cchhaattyy
jjeeggoo  rrooddzziiccóóww..
TTeenn  wwiiddookk  nniieeddoollii  żżyywwoo  ddoottkknnąąłł  pprraawweeggoo

oobbyywwaatteellaa  zz  kkrraakkoowwsskkiicchh  ookkoolliicc;;  zzaabbrraałł  oonn  zz
ssoobbąą  cchhłłooppcczzyynnęę,,  aa  ssaamm  nniiee  mmaajjąącc  ddzziieeccii,,  zzllaałł
nnaa  nniieeggoo  ccaałłąą  ttrroosskklliiwwoośśćć  oojjccoowwsskkąą..  //......//
śśmmiieerrćć  sszzllaacchheettnneeggoo  zziieemmiiaanniinnaa  uucczzyynniiłłaa
bbiieeddnneeggoo  ssiieerroottęę  ddzziieeddzziicceemm  oobbsszzeerrnneejj

OO  ppóółł  mmiillii  oodd  ŁŁooddzzii,,  ww  ssttrroonniiee  ppoołłuuddnniioowweejj,,
ppoodd  wwssiiąą  CChhoojjnnyy,,  ssppoocczznnąą  oocczzyy  pprrzzeecchhooddnniiaa
nnaa  wwiieellkkiimm,,  sszzaarroo--mmaarrmmuurroowwyymm  kkaammiieenniiuu,,
wwyyssookkiimm  nnaa  ttrrzzyynnaaśścciiee  łłookkccii,,  
nnaa  kkttóórryymm  sstteerrcczzyy  zzłłooccoonnyy  kkrrzzyyżż,,  pprraawwiiee
cczztteerryy  ssttóópp  wwyyssookkii..  JJeesstt  oo  nniimm  lleeggeennddaa
pprroossttaa,,  rrzzeewwnnaa..  PPrrzzeedd  llaattyy  221188,,  
nniieeooppooddaall  ddrrooggii,,  ttuu  wwłłaaśśnniiee,,  ggddzziiee  tteerraazz
ppoowwaażżnnyy  wwzznnoossii  ssiięę  kkoollooss,,  ssiieeddzziiaałł
cchhłłooppcczzyynnaa  mmaałłyy,,  ggoorrzzkkiimmii  zzaalleewwaajjąącc  ssiięę
łłzzaammii..  WW  ddzziieecciinnnnyymm  wwiieekkuu  uuddeerrzzyyłł  jjuużż  oo
cciieerrnniiee  nnaa  ddrrooddzzee  żżyycciiaa,,  wwcczzeeśśnniiee  
ggoo  llooss  ppoowwiióóddłł  pprrzzeezz  ssrrooggąą  sszzkkoołłęę
ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa..

10 | SPACEROWNIK  | OD OLECHOWA NA CHOJNY

STARE CHOJNY
WIEŚ CHOJNY POD ŁODZIĄ
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Cho-
jen pochodzą z epoki neolitu. Przy ulicy Ko-
lumny i ulicy Józefów odkryto cmentarzysko
z około 1800 roku przed naszą erą. Pierwsza
wzmianka o Chojnach Dużych pochodzi z
1399 roku. W XVI wieku były już dwie wsie:
Chojny Wielkie i Chojny Małe, stał w nich
drewniany kościół, a także karczma, młyn
zwany „Koc” i browar. Właścicielami Chojen
byli Stanisław i Jakub Stokowscy herbu Jeli-
ta (ta sama rodzina miała m. in. Stoki i
Sikawę, o których pisaliśmy tydzień temu). 
W XVIII wieku właścicielem Chojen był Ka-
sper Stokowski pochowany w klasztorze ła-
giewnickim. W późniejszych latach część wsi
przeszła w ręce Sulimierskich, Janikowskich,
Wągrowskich i Górskich.
W 1822 roku przeprowadzony został w Kró-
lestwie Kongresowym spis miast, wsi i osad.
Według danych z tego spisu Chojny liczyły
422 mieszkańców, żyjących w 52 chałupach.
Benedykt Górski posiadał modrzewiowy
dwór, młyn i gorzelnię. Od 1874 r. dobra cho-
jeńskie zostały sprzedane Krystianowi i Jano-
wi Krauze oraz Jerzemu Fiszerowi. 
Pod koniec XIX wieku nastąpił bezładny roz-
wój przedmieść, którymi otoczona była Łódź.
Do przedmieść tych zaliczały się także Choj-
ny, nowi właściciele prowadzili ciągłą parce-
lację majątku, a sieć wąskich uliczek zbliżyła
się do granic Łodzi.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku rodzi-
na Königów zbudowała w Nowych Chojnach
dwie cegielnie - jedną przy południowych
krańcach ulicy Myśliwskiej, a drugą w dość
dużym oddaleniu od Szosy Pabianickiej (na li-
nii ulicy Paderewskiego).
W 1903 roku Łódź została opasana od połu-
dnia obręczą kolejowej linii obwodowej, prze-
biegającej przez Chojny (na odcinku połu-
dniowym).
Tereny Chojen Kolonii przyłączono do Łodzi
w 1906 roku. Tereny Chojen Nowych - w
1915 roku. 

Spojrzenie na kościół pw. św. Wojciecha na Chojnach, lata 30. XX w.

To samo miejsce obecnie
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mmaajjęęttnnoośśccii;;  aallee  pprraawwee  jjeeggoo  sseerrccee  uuwwaażżaałłoo  zzaa
oobboowwiiąązzeekk  ookkaazzaaćć  sswwąą  wwddzziięęcczznnoośśćć  NNiieebbuu
zzaa  ttaakk  ccuuddoowwnniiee  ww  cciięężżkkiieejj  cchhwwiillii  zzeessłłaannąą
ooppiieekkęę;;  ttuu  wwiięęcc,,  nnaa  mmiieejjssccuu,,  ggddzziiee  ggoo
ddoobbrroocczzyyńńccaa  pprrzzeedd  llaattyy  jjaakkoo  ppłłaacczząącceeggoo
zzaassttaałł  ssiieerroottęę,,  wwyynniióóssłł  kkoollooss,,  zzee  zznnaammiieenniieemm
wwiiaarryy  ii  wwyyrryyłł  nnaa  nniimm  nnaa  ppaammiiąąttkkęę  rrookk  11663344..
TTyymm  cchhłłooppcceemm  bbyyłł  nniieejjaakkii  JJaann  MMaalliinnoowwiicczz,,

oobbyywwaatteell  zz  kkrraakkoowwsskkiieeggoo..

Wzruszający opis nie dostarcza szczegó-
łów, aby je odtworzyć, warto sięgnąć do sta-
rych gazet i wspomnień mieszkańców tej
dzielnicy. Wyłoni się z nich obraz najstarsze-
go w Polsce pomnika. Słynna Kolumna Zyg-
munta w Warszawie powstała dopiero
dziesięć lat później. Łódzka Kolumna Sieroca
została zniszczona w 1939 r. przez hitlerow-
ców, przetrwała w naszej świadomości tylko
dzięki nazwie ulicy Kolumny.

Pomnik składał się z wysokiego czworo-
kątnego piedestału (ok. 2 m), wykonanego z
czarnego marmuru i smukłej kolumny z sza-
rego marmuru, o łącznej wysokości ok. 8 m.
Na oszlifowanych bokach podstawy znajdo-
wały się złocone łacińskie napisy fundacyj-
ne i religijne, a może także objaśniające ideę
wybudowania pomnika. Zatarte litery, nie
odnawiane przez ponad dwieście lat, utrud-
niały prawidłowe odczytanie nazwiska fun-
datora. Podawano je różnie: Malinowicz ( jak
u Flatta), Mylinowicz, Milinowicz i Mulino-
wicz. Poszukiwanie w krakowskich źródłach
archiwalnych nie dało jasnej, jednoznacznej
odpowiedzi, która z form nazwiska jest po-
prawna, wybrano brzmienie Mulinowicz. Ro-
dzina o tym nazwisku zamieszkiwała przed
wiekami w Krakowie i z dużą dozą prawdo-
podobieństwa można przyjąć, że była tożsa-
ma z tą, która przygarnęła sierotę z Chojen.

W 1917 r. mieszkańcy Starych Chojen umie-
ścili u podnóża pomnika głaz upamiętniający
Tadeusza Kościuszkę i Wojciecha Bartosza Gło-
wackiego, a całość ogrodzili niskim ceglanym
murem. Wokół rosły krzewy i drzewa, a obok
przecinały się stary trakt piotrkowski z piasz-
czystą drogą do Wiskitna i Rudy Pabianickiej.
Patriotyczny napis stał się po latach prawdo-
podobną przyczyną zniszczenia przez
hitlerowców całego pomnika, który podzielił
okupacyjny los wszystkich łódzkich monu-
mentów. Po odzyskaniu wolności postawiono
w tym miejscu postument z figurą Chrystusa.

% Przy zbiegu ul. Kolumny i Rzgowskiej stoi
hipermarket Carrefour.

+Carrefour (ul. Kolumny 6) należy do francu-
skiej sieci hipermarketów i supermarketów, naj-
większej w Europie. Grupa Carrefour powsta-
ła w 1959 roku we Francji. Pierwszy supermar-
ket otwarty był w Annecy w 1963 roku. Wybu-
dowano go na skrzyżowaniu pięciu ulic, stąd
nazwa sieci - w języku francuskim carrefour –
to „skrzyżowanie”. Hipermarket między ul.
Rzgowską i Kolumny też stoi na rozdrożu i to

21

jednym z najważniejszych w Łodzi. Trasa A-1
prowadzi do Katowic i Krakowa. To jedna z głów-
nych dróg wjazdowych do Łodzi.
PPiieerrwwsszzyy  ppoollsskkii  hhiippeerrmmaarrkkeett  ssttaannąąłł  ww  11999977
rrookkuu,,  wwłłaaśśnniiee  ww  ŁŁooddzzii..  DDzziiśś  ssiieećć  mmaa  ww  PPoollssccee
334499  sskklleeppóóww,,  nnaalleeżżąą  tteeżż  ddoo  nniieejj  mm..iinn..  ssuuppeerr--
mmaarrkkeettyy  CChhaammppiioonn  ii  GGlloobbii..
HHiippeerrmmaarrkkeett  ooffeerruujjee  ppoodd  jjeeddnnyymm  ddaacchheemm  aarr--
ttyykkuułłyy  ssppoożżyywwcczzee,,  pprrzzeemmyyssłłoowwee  oorraazz  uussłłuuggii..
KKlliieennccii  mmooggąą  kkoorrzzyyssttaaćć  zz  bbeezzppłłaattnneeggoo  ppaarr--
kkiinngguu..  

% Pomiędzy domem handlowym i kościołem pw.
św. Wojciecha jest budynek skrywający studnię
głębinową.

+SSTTUUDDNNIIAA  GGŁŁĘĘBBIINNOOWWAA
WWgg  ppllaannóóww  WW..  LLiinnddlleeyyaa  pprrzzeeddwwoojjeennnnaa  ŁŁóóddźź
ppoottrrzzeebboowwaałłaa  ookk..  115500  ttyyss..  mm  sszzeeśścc..  wwooddyy  nnaa
ddoobbęę..  ŻŻeebbyy  ppookkrryyćć  ppiieerrwwsszzee  ppoottrrzzeebbyy  rroozzppoo--
cczzęęttoo  wwiieerrcceenniiee  kkiillkkuu  ggłłęębbiinnoowwyycchh  ssttuuddnnii
ssiięęggaajjąąccyycchh  ddoo  ppookkłłaaddóóww  ggóórrnneejj  ii  ddoollnneejj  kkrree--
ddyy..  WWiieerrccoonnoo  jjee  ddaalleekkoo  oodd  cceennttrruumm  mmiiaassttaa,,
kkttóórreeggoo  ffaabbrryykkii  ppoossiiaaddaałłyy  wwłłaassnnee  uujjęęcciiaa  ggłłęę--
bbiinnoowwee..  WW  11993355  rr..  ww  kkrraajjoobbrraazziiee  cchhoojjeeńńsskkiicchh
ppóóll  ppoojjaawwiiłłyy  ssiięę  ddwwiiee  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee
wwiieeżżee  wwiieerrttnniicczzee  wwyykkoonnaannee  zz  ddrreewwnnaa..  PPrrzzyy--
ppoommiinnaałłyy  ttee,,  kkttóórree  ssłłuużżyyłłyy  ww  iinnnnyycchh  rreeggiioo--
nnaacchh  ddoo  ppoosszzuukkiiwwaańń  rrooppyy  nnaaffttoowweejj..  PPoo  wwyy--
wwiieerrcceenniiuu  uujjęęćć,,  ddrreewwnniiaannee  kkoonnssttrruukkccjjee  zzaassttąą--
ppiioonnoo  nniieewwiieellkkiimmii  mmuurroowwaannyymmii  bbuuddyynnkkaammii..
JJeeddeenn  zz  nniicchh  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ppoommiięęddzzyy  ddoommeemm
hhaannddlloowwyymm  ii  kkoośścciioołłeemm..

% Stojąc na kładce przy parkingu za marketem
można ogarnąć wzrokiem znaczną część doliny
rzecznej Olechówki, nad którą stała od XV w. drew-
niana,  a od 1927 r. wyniosła, murowana  świąty-
nia pw. św. Wojciecha. Jej wieże przypominają z
daleka kościół Mariacki w Krakowie.  

22

11OD OLECHOWA NA CHOJNY | SPACEROWNIK

%uu

1

Kolumna Sieroca, lata 20. XX w. 

W miejscu kolumny ufundowanej przez
Mulinowicza stoi dziś kapliczka na pamiątkę
lat wojny 1939-1945 - „za doznaną opiekę
boską i Matki Bożej Nieustającej Pomocy”

Studnia głębinowa, lata 30. XX w.

Centrum handlowe przy ul. Kolumny
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+Kościół pw. św. Wojciecha (ul. Rzgowska
242) został wybudowany w 1492 roku. Począt-
kowo był kościołem filialnym świątyni w Mi-
leszkach. W XVII wieku prawdopodobnie zo-
stał przebudowany dzięki hojności obywate-
la krakowskiego Jana Mulinowicza. W 1902 ro-
ku powstał projekt murowanej świątyni au-
torstwa Józefa Dziekońskiego, ale z powodu
rewolucji 1905 r., a potem wybuchu wojny, bu-
dowa się wydłużyła. Powstała trójnawowa neo-
gotycka bazylika. Charakterystyczne asyme-
tryczne wieże – wg Wiesława Kononowicza –
były gotowe dopiero w latach 30. XX wieku. 

23

tamy na niej datę 1643 i cztery litery : C C I M
/CIVIS CRACOVIENSIS IOANNES MULENO-
WIC/, obywatel krakowski Jan Mulinowicz.

Kula jest pamiątką po renowacji świątyni,
przeprowadzonej w 1643 r. z inicjatywy i za pie-
niądze Mulinowicza. Pierwotnie znajdowała
się wysoko, na szczycie dzwonnicy. Kiedy sta-
ry kościół po wybudowaniu nowej świątyni
przeniesiono na ul. Pomorską , to na Chojnach
pozostawiono jedynie pamiątkową kulę z za-
gadkowymi literami.

W 1927 roku stary drewniany kościółek
przeniesiono na ul. Pomorską, gdzie stał aż do
1961 roku obok św. Teresy, potem został roze-
brany. 

W skarbcu kościelnym przechowuje się cen-
ne przedmioty związane z dziejami Chojen : po-
złacany kielich mszalny z 1628 r. i srebrną mon-
strancję z 1638 r. Oba cenne zabytki nie są udo-
stępniane turystom, możemy natomiast bez
trudu obejrzeć trzeci ślad Jana Mulinowicza,
wystarczy stanąć przed bramą kościoła od stro-
ny ul. Rzgowskiej i podnieść wzrok na złocistą
kulę umieszczoną nad środkową furtką. Odczy-

12 | SPACEROWNIK  | OD OLECHOWA NA CHOJNY

Kościół pw. św. Wojciecha na Chojnach przypomina kościół Mariacki w Krakowie

Brama prowadząca na wewnętrzny
dziedziniec

Kula zdobiła kiedyś wieżę starego,
drewnianego kościoła.
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%  Warto wspomnieć tu o cmentarzu przy ul.
Kurczaki. Można dojść do niego skręcając w ul. Are-
go Sternfelda.
+Cmentarz katolicki pw. św. Wojciecha (ul.

Kurczaki 81) powstał w 1928 r. z inicjatywy ks.
Feliksa Kąkolewskiego. W latach okupacji
hitlerowskiej nadburmistrz Łodzi wydał
polecenie, by wszystkie pochówki łódzkich
katolików przenieść na ten wybrany przez
niego cmentarz. Kiedy zabrakło miejsca na
tym niewielkim cmentarzu, okupanci odebrali
okoliczne grunty chojeńskim chłopom i
rękoma rosyjskich jeńców powiększyli jego
obszar. Grzebano tu żołnierzy polskich, ofiary
hitlerowskich zbrodni, a także więźniów
licznych w naszym mieście obozów itp. 

% Przekraczamy ul. Rzgowską. Po lewej stronie
w parku widzimy dawny dworek, dziś MOSiR.

+Dwór szlachecki na Chojnach (ul. Rzgowska
247) pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku,
kiedy majątek należał do Benedykta Górskie-
go. Mimo gruntownej przebudowy w latach 60.
XX wieku zachował tradycyjny wygląd. Jest par-
terowy, wybudowany z modrzewiowych bali.
Ma typowy wysoki dach „polski”, łamany (zło-
żony z dwu połaci) i trójkątny naczółek nad gan-
kiem. Ma wąską sień i kilka długich izb miesz-
kalnych, w pomieszczeniach zachowały się bel-
kowe stropy, fragmenty starych kominków i stiu-

25

24

kowe dekoracje. Dziś w dworku mieści się biu-
ro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź-
-Górna oraz restauracja. Na szczęście już obie-
cane są pieniądze na remont, na razie zrobiono
badania konserwatorskie. W otoczeniu dwor-
ku wśród starych drzew, gdzie kiedyś stały bu-
dynki folwarku, wzniesiono kilka domków kem-

pingowych. W pobliżu są różne urządzenia re-
kreacyjne, a w niedalekim hotelu „Ambasador”
pływalnia.

% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stawy Ja-
na” znajduje się w pięknym parku, który jest natu-
ralną enklawą przyrody.

13OD OLECHOWA NA CHOJNY | SPACEROWNIK

%uu

1

Dwór Górskich na Chojnach ma typowo polski dwuspadowy dach, należy do najstarszych łódzkich zabytków

Stawy Jana - jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych Łodzi
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+Park i Stawy Jana. Sielski
nastrój Chojen zachęcał łodzian
do dalekich, świątecznych wędró-
wek w poszukiwaniu zieleni, śpie-
wu ptaków i słońca nie zasnutego
grubą powłoką dymu. Stawy na
Olechówce nęciły przygodą, a ka-
ruzele i huśtawki potęgowały wra-
żenie udanego wypoczynku. I tak
jest do dziś. Park i Stawy Jana na
rzece Olechówce zajmują ponad
18 ha między ul. Rzgowską,
Kosynierów Gdyńskich i Paradną.
Kiedyś były tam dwa stawy, dziśzostał jeden
zajmujący ponad 4 ha. Od zachodu w parku
znajduje się Chojeński Klub Sportowy. Nazwa
Stawy Jana bierze ponoć również od Jana
Mulinowicza, choć kto wie… ?

26

wać szpital, którego projekt wykonał architekt
Józef Kaban. W następnym roku istniało już
jedno skrzydło z kaplicą, a w kolejnych latach
ukończono budowę i zaopatrzono ją w nie-
zbędne sprzęty. Wzniesienie kościoła odłożo-
no na lata 1939 - 1941, niestety wojna pokrzy-
żowała wszystkie plany. Niemcy usunęli zakon-
ników z terenu szpitala. Po 1945 r. szpital po-
został w rękach władz miasta i nosił imię dra
Józefa Brudzińskiego, a bracia znów zamiesz-
kali w starym parterowym domku, w którym
pełnili z poświęceniem służbę samarytańską. 

Z okazji zakończenia jubileuszowych ob-
chodów 500. rocznicy urodzin św. Jana Boże-
go i 70-lecia założenia Konwentu Bonifratrów
w Łodzi, 11 lutego 1996 r. ( Światowy Dzień Cho-
rych) odbyła się w klasztornej kaplicy nieco-
dzienna uroczystość. Szpitalowi przywróco-
no dawną nazwę św. Jana Bożego, a na dzie-
dzińcu poświęcono jego pomnik.

% Wracamy przez park do ul. Paradnej, przed
nami potężny gmach szpitala Matki Polki.

Powołana decyzją premiera Rada Obywa-
telska Budowy Pomnika-Szpitala przyjęła pa-
tronat nad ogromną inwestycją, jej projekt po-
wstał w pracowni architekta Janusza Wyżni-
kiewicza i obejmował nowatorski kompleks
budynków dwu szpitali: kobiecego oraz pedia-
trycznego. 

21 października 1983 r. nastąpił długo ocze-
kiwany moment wmurowania aktu erekcyj-
nego w fundamenty pawilonu ginekologicz-
no-położniczego. 
WWaarrttoo  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  pprrzzyyttoocczzyyćć  kkiillkkaa  zzddaańń
zz  tteeggoo  ddookkuummeennttuu  ii  ppoossmmaakkoowwaaćć  ssttyylliissttyykkii
ttaammttyycchh  llaatt::  „„NNiieecchh  tteenn  PPoommnniikk--SSzzppiittaall  bbęę--
ddzziiee  śśwwiiaaddeeccttwweemm  kkoonnttyynnuuoowwaanniiaa  ttrraaddyyccjjii,,
oodd  ssttuulleeccii  pprrzzeezz  MMaattkkii--PPoollkkii  wwppaajjaanneejj  sswwyymm
ccóórrkkoomm  ii  ssyynnoomm,,  żżee  wwsszzyyssttkkiieemmuu  ccoo  nnaajjlleepp--
sszzee  ppoośśwwiięęccaa  ccooddzziieennnnyy  ttrruudd,,  aa  ggddyy  pprrzzyyjjddzziiee
ppoottrrzzeebbaa,,  nniiee  sszzcczzęęddzzii  nnaawweett  kkrrwwii  ii  żżyycciiaa..
NNiieecchh  ssttaanniiee  ssiięę  ssyymmbboolleemm  wwaallkkii  kkoobbiieett  ppooll--
sskkiicchh  oo  ppookkóójj  ddllaa  sswwyycchh  ddzziieeccii,,  ddllaa  sswweeggoo  oojj--
cczzyysstteeggoo  ddoommuu..  DDllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  lluuddzzii..
NNiieecchh  tteenn  sszzppiittaall,,  wwzznnoosszzoonnyy  ooffiiaarrnnoośścciiąą  ccaa--
łłeeggoo  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa,,  bbęęddzziiee  ppoommooccnnyy
wwsszzyyssttkkiimm  kkoobbiieettoomm--mmaattkkoomm..  NNiieecchh  ssttaanniiee
ssiięę  oośśrrooddkkiieemm  pprroommiieenniiuujjąąccyymm  ww  ddzziieeddzziinniiee
zzddrroowwoottnneejj  ......””

Po okresie zimowych przygotowań, w mar-
cu 1984 r. rozpoczęto roboty budowlane, a już

% Idziemy dalej ulica Kosynierów
Gdyńskich.

Właściciele Starych Chojen - Zimer-
manowie postanowili wykorzystać
sprzyjające warunki i w 1910 r. uru-
chomili tuż za dworem zakład hy-
dropatyczny, leczono tu głównie ką-
pielami, masażami wodnymi, spa-
cerami i słońcem. Wydarzenia wo-
jenne 1914 r. przerwały działalność
zakładu, puste budynki stały niewy-
korzystane do jesieni 1915 r., wtedy

właśnie umieszczono w nich szpital „lekko-gruź-
liczy”. Było w nim 85 łóżek, a całość traktowano
jako pierwsze w Łodzi sanatorium. W 1919 r.
otwarto specjalny pawilon na Chojnach, przyj-
mujący jednorazowo 90 osób na okres letni (maj
- wrzesień). Szpital sanatoryjny mieścił się przy
dawnej ul. Kościuszki 65, która po włączeniu
Chojen w granice miasta otrzymała nazwę ul.
Kosynierów Gdyńskich 20. Po wybudowaniu
prewentorium w Łagiewnikach, oddział dziecię-
cy przeniesiono w 1927 r. na ul.Wycieczkową, a
chojeńskie sanatorium służyło wyłącznie doro-
słym (leczono rocznie ok. 600 osób). Po 1945 r.
szpital otrzymał imię dr Alfreda Sokołowskie-
go, pioniera klimatycznego leczenia gruźlicy,
którego metody stosowano m.in. w Łodzi. Dziś
jest tam  + Dom Pomocy Społecznej Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NMP.

% Dochodzimy do szpitala ojców Bonifratów.

+ Korzystny klimat Starych Chojen spra-
wił, że w 1924 r. postanowili tu wybudować wła-
sny szpital Ojcowie Bonifratrzy. 

W połowie 1924 r. pojawił się na terenie Ło-
dzi prowincjał zakonu Jan Misiak z kilkoma
braćmi. W 25 r. zakonnicy zakupili od Tomasza
i Julii Dębowskich zabudowania wraz z polem i
ogrodem położone na Chojnach przy ul. Ko-
ściuszki 4 (dziś Kosynierów Gdyńskich 61). 

26 sierpnia 1928 r. ks. bp W. Tymieniecki po-
święcił kamień węgielny pod mający się budo-

28

27

14 | SPACEROWNIK  | OD OLECHOWA NA CHOJNY

Stawy Jana

Dom przy ul. Sarmackiej

+ CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI
Idea budowy nowoczesnego,
wysokospecjalistycznego szpitala
nazwanego CZMP została przedstawiona na
spotkaniu przedstawicielek organizacji
kobiecych z gen. Wojciechem Jaruzelskim
23 czerwca 1982 r. i był to chyba jedyny
jaśniejszy moment stanu wojennego. W
marcu następnego roku zaakceptowano
propozycję łódzkich robotnic i wybrano Łódź
jako miejsce budowy. Szpital - Pomnik Matki
Polki zajmuje rozległy 38 ha obszar położony
przy ulicy Rzgowskiej 281/289.

29
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w Dniu Matki - 26 maja 1988 r. uroczyście prze-
kazano pawilon do zagospodarowania! 

Kilka dni  wcześniej w holu odsłonięto rzeź-
bę Kazimierza Karpińskiego „Macierzyństwo”.
Przekazała ją szpitalowi „W hołdzie Matkom”
- załoga Zakładów Przemysłu Bawełnianego
im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Druga, bar-
dziej monumentalna rzeźba o tym samym ty-
tule zdobi wjazd na estakadę od strony ul.
Rzgowskiej. Autorami tej pracy są warszaw-
scy rzeźbiarze Tadeusz Markiewicz, Andrzej
Karwowski i Stanisław Romańczuk.
BBeezz  ttrruudduu  zzaauuwwaażżyymmyy  ttaakkżżee  ttrrzzeeccii  ppoommnniikk

uummiieesszzcczzoonnyy  nnaa  rroogguu  uull..  RRzzggoowwsskkiieejj  ii  PPaarraadd--
nneejj,,  nnaajjssttaarrsszzyy  ww  tteejj  ggrruuppiiee..  JJeesstt  ttoo  ggłłaazz  wwaa--
żżąąccyy  bblliisskkoo  4400  ttoonn  wwyyddoobbyyttyy  zz  kkooppaallnnii  bbeełł--
cchhaattoowwsskkiieejj  ii  pprrzzeewwiieezziioonnyy  ddoo  ŁŁooddzzii  ww  cczzyy--
nniiee  ssppoołłeecczznnyymm..  UUppaammiięęttnniioonnoo  nniimm  ppooddjjęęcciiee
ddeeccyyzzjjii  oo  bbuuddoowwiiee  CCZZMMPP..  
JJeesstt  nnaa  nniimm  ttaabblliiccaa  zz  mmaarrccaa  11998833  rr..  nnaa  kkttóó--
rreejj  cczzyyttaammyy::  
PPoommnniikk  SSzzppiittaall  CCeennttrruumm  ZZddrroowwiiaa  MMaattkkii  
ŁŁooddzzii  wwzznnoosszzoonnyy  zz  iinniiccjjaattyywwyy  WWRROONN  
ddllaa  uucczzcczzeenniiaa  ttrruudduu,,  ppoośśwwiięęcceenniiaa  ii  bboohhaatteerr--
ssttwwaa  mmaatteekk  ppoollsskkiicchh  uuffuunnddoowwaannyy  pprrzzeezz
PPoollaakkóóww  zz  kkrraajjuu  ii  zz  zzaaggrraanniiccyy..

6 czerwca 1988 r. przyjęto do szpitalnej Po-
radni Ginekologicznej i Patologii Ciąży pierw-
sze pacjentki. Część łóżkową w pawilonie gi-
nekologiczno-położniczym otwarto 30 marca
następnego roku, a w czerwcu 1990 r. zaczął

działać szpital pediatryczny.  Oznaczało to osią-
gnięcie stanu pełnej gotowości w niesieniu spe-
cjalistycznej opieki medycznej. 

CZMP stanowi jednolity organizm szpital-
ny, jego trzonem są wspomniane dwa potężne
pawilony. Pediatryczny, położony w pobliżu
ul. Paradnej, liczy 453 łóżka, przeznaczony jest
dla dzieci od 0 do 18 lat i ma następujące od-
działy: niemowlęcy, chirurgii dziecięcej, we-
wnętrzny, kardiologii i kardiochirurgii, neuro-
logii, okulistyki itp. Każdy oddział stanowi ba-
zę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Z oddziałami szpitala po-
wiązany jest zespół 21 specjalistycznych przy-
chodni pediatrycznych, udzielających rocznie
blisko 80 tys. porad.

Pawilon ginekologiczno-położniczy wybudo-
wano w południowej części kompleksu, z dojaz-
dem od ul. Rzgowskiej. Znajduje się w nim 390

łóżek dla kobiet oraz 200 łóżek dla noworodków.
Tu również wszystkie oddziały mają charakter
kliniczny, a ich działalność uzupełniają liczne
przychodnie. Szpital  i przychodnie specjalistycz-
ne świadczą usługi medyczne zarówno miesz-
kankom Łodzi, jak i kobietom z całego kraju. 

Na terenie CZMP znajdują się dodatkowe
pawilony : anatomia patologiczna, kuchnia ze
stołówką, pralnia, warsztaty - połączone dłu-
gimi krytymi korytarzami. Jest również stary
pawilon szpitala dla przewlekle chorych przy
ul. Paradnej, włączony do zespołu prowadzi
własną niezależną działalność. W narożniku
zespołu wydzielono miejsce na lądowisko dla
helikopterów medycznych. 

+ W sąsiedztwie wybudowano także spo-
re osiedle mieszkaniowe, według projektu  arch.
Danuty Walter, przeznaczone początkowo dla
kadry medycznej, stało się osiedlem ogólnodo-
stępnym. Po zachodniej stronie szpitala wznie-
siono hotel Eskulap (ul. Paradna 46), ciekawie
zaprojektowany przez arch. Marka Wiśniew-
skiego, przeznaczony dla personelu, służy tak-
że uczestnikom sympozjów naukowych oraz
osobom oczekującym na przyjęcie do szpita-
la, na badania diagnostyczne itp.

% Kończymy nasz spacer. Sprzed Matki Polki bez
trudu można dojechać do centrum Łodzi.
Dojeżdżają tu miejskie autobusy 62, 68, 70, 75, 
a miłośnicy spacerów mogą dojść od tramwajów
linii 5, 6 i 15.

30
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Rzeźba „Macierzyństwo” Kazimierza Karpińskiego stoi przed szpitalem ginekologiczno-położniczym Centrum Zdrowia Matki Polki

Tablica przypominająca genezę szpitala
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Kolejny 23 października – Śródmieście i Polesie

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

+ul.  Kazimierza Odnowiciela 5 - kościół pw.
św. Jana Ewangelisty.
+ rzeka Olechówka
+osiedle Olechów-Janów
+ tory na Olechowie i tablica dedykowana
więźniom obozów
+ul. Andrzejewskiej 5 - EC-4
+ ul. Lodowa 78 - cmentarz pw. św. Anny na
Zarzewie
+ul. Papiernicza 7 - firma Bosch Siemens
+ul. Dostawcza 4 - firma Mikomax
+ul. Dąbrowskiego 216 - Indesit
+ ul. Lodowa/ul. Dąbrowskiego - stara pompa
+ ul. Tomaszowska - stawy na Olechówce

+ ul. Śląska 168 - Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji Młynek
+ul. Informatyczna 1 - fabryka Della
+al. Ofiar Terroryzmu 11 września 
+ul. Zakładowa 97 - Flextronics Logistics
+ul. Tomaszowska 85 - dawna remiza
+ul. Kolumny - Wiskitno - krzyż w parku
+Wiskitno - kościół pw. św. Rafała
Kalinowskiego
+Wiskitno - pomnik Czternastu Straconych
+ul. Kolumny/ul. Rzgowska - Kolumna Sieroca
+ul. Kolumny 6 - Carrefour
+ studnia głębinowa
+ul. Rzgowska 242 - kościół pw. św. Wojciecha

+ul. Kurczaki 81 - cmentarz pw. św. Wojciecha,
tzw. Kurczaki
+ ul. Rzgowska 247 - dwór szlachecki, dziś
biuro MOSiR „Stawy Jana”
+Park i Stawy Jana
+ul. Kosynierów Gdyńskich 20 - Dom Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP
+ul. Kosynierów Gdyńskich 61 - szpital Ojców
Bonifratratrów i kościół pw. św. Jana Bożego
+ ul. Rzgowska 281/289 - Szpital Centrum
Zdrowia Matki Polki
+osiedle za ul. Matek Polskich
+ul. Paradna 46 - hotel Esculap31
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