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W pla nie z po cząt ku XX wie ku, za cho wa -

nym w ar chi wum, te re ny za za chód od ko lei
ka li skiej by ły prze zna czo ne na park, ale sto
lat te mu pro jekt nie zo stał zre a li zo wa ny.
W cza sie re wo lu cji 1905 r. w po bli żu ul. Kon -
stan ty now skiej zo sta li po cho wa ni stra ce ni
przez ca rat re wo lu cjo ni ści, co w 1920 r.
uczczo no pa miąt ko wym kop cem, a trzy la ta
póź niej wznie sio no tam Ko lum nę Re wo lu cjo -
ni stów (dziś w tym miej scu stoi po mnik Czy -
nu Re wo lu cyj ne go z 1975 r.). 

W la tach pier wszej woj ny świa to wej znacz -
na część la su zo sta ła wy cię ta (je go po wierz -
chnia zmniej szy ła się z 400 do 115 hek ta rów),
na wy kar czo wa nych te re nach bez ro bot ni upra -
wia li wa rzy wa, a część ob sza ru wy dzie lo no na
cmen tarz ka to lic ki na Ma ni. W la tach 20. XX
wie ku za czę ło się za drze wia nie i za kła da nie
szkó łek drzew. Wy dział Plan ta cji Miej skich
opra co wał plan par ku miej skie go na 240 hek -
ta rach la sów i kar czo wisk z miej sca mi spa ce -
ro wy mi, bo i ska mi, to rem dla cy kli stów. Mi ni -
ster stwo Kul tu ry go nie za ak cep to wa ło, więc
wła dze Ło dzi ogło si ły kon kurs na plan par ku

lu do we go. Wy gra li bra cia Za jkow scy z War sza -
wy, ale do re a li za cji wy bra no plan Ed war da Cisz -
kie wi cza, dy rek to ra Wy dzia łu Plan ta cji, z ele -
men ta mi pla nu Za jkow skich. W 1927 r. park zo -
stał ogro dzo ny dru tem kol cza stym, wy ko pa no
sta wy. Po wstał sta dion spor to wy i kor ty te ni so -
we. Po sa dzo no 140 ty się cy drzew. W par ku pra -
co wa ło 1100 ro bot ni ków. Plan zo stał przy ję ty
przez ma gi strat w 1929 r., prze wi dy wał on urzą -
dze nie ogro du zo o lo gicz ne go, jor da now skie go,
te re nów wy sta wo wych i wy dzie le nie re zer wa tu.
Już rok póź niej Ste fan Ro go wicz, ogrod nik-ar -
chi tekt, go sko ry go wał. Oprócz sta dio nu po wstał
tor sa ne czko wy, strzel ni ca, pla że nad sta wem.
W 1935 r. zo sta ły za ło żo ne ogród ki dział ko we
mię dzy li nią ko le jo wą a al. Unii Lu bel skiej,
w 1939 r. zo sta ła zbu do wa na wie ża spa doch ro -
no wa. Uli cę Kon stan ty now ską, Sre brzyń ską i al.
Unii ob sa dzo no li pa mi krym ski mi, a bie gną ce
pro mie ni ście głów ne ale je par ko we – je sio nem
pen syl wań skim (tzw. ale ja ret kiń ska bie gną ca na
po łud nio wy za chód od skrzy żo wa nia Kon stan -
ty now skiej z al. Unii Lu bel skiej). W leś nej czę -
ści par ku prze bie ga ła pół noc na gra ni ca za się gu
jo dły po spo li tej w Eu ro pie (w la tach 60. by ło ich
jesz cze spo ro, dziś to ga tu nek wy mie ra ją cy, ale
w ru nie leś nym za cho wa ły się unikalne ga tun ki,
ta kie jak bluszcz kwit ną cy i owo cu ją cy, rzad kość
w tej czę ści Eu ro py). 

Druga woj na przer wa ła re a li za cję pla nu, do -
pie ro w la tach 60. za czę ło się urzą dza nie ogro -
du bo ta nicz ne go za pla no wa ne go przez Ro go -
wi cza 30 lat wcześ niej. Na prze ciw ko wej ścia
do zoo po wstał ogród den dro lo gicz ny z nie zwy -
kły mi oka za mi drzew iglastych i pomnikowymi

dębami. W la tach 70. zo sta ło otwar te we so łe
mia ste czko, w la tach 90. znik nął sta dion Spo -
łem (po wstał w tym miej scu ogród jor da now -
ski; bliź nia czy sta dion Ener ge tyk jesz cze ist nie -
je). Nie ma już tak że Klu bu Spor to we go „Tram -
wa jarz” nad naj wię kszym sta wem, po któ rym
w la tach 60., 70. i 80. moż na by ło pły wać ka -
ja ka mi, za to zbu do wa ną w la tach 90. wy sep kę
za miesz ku ją ka czki i ła bę dzie.

Wiadomości historyczne za monografią 

„Parki łódzkie”,  pod red. prof. Jakuba Mowszowicza,

Łódź 1962 

NAJWIĘKSZY PARK ŁODZI
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wiosna w tym roku jest tak piękna, że aż grzech siedzieć w domu. Trzeba poczuć wiatr we włosach, posłuchać śpiewu ptaków, położyć
się na trawie i – jak chciał mistrz Gałczyński – posłuchać, jak bije zielone serce przyrody. A w Łodzi – dajemy słowo – jest gdzie pójść

zielonym szlakiem. Dlatego proponujemy Wam cykl „Zielonych spacerowników” po Łodzi. 
Co tydzień będziemy przedstawiać łódzkie parki i lasy. Opowiemy ich historię, i napiszemy o tym, co dziś oferują mieszkańcom miasta.

Przypomnimy Wam urocze zakątki, szczególne atrakcje i wszystko, co mieszczuch wiedzieć powinien, zanim trafi na spacerowe alejki.
Choć statystyczny mieszkaniec ma u nas do dyspozycji zaledwie 2,6 metra kwadratowego zieleni, to my udowodnimy, że statystyka

zapomina o niezwykłej urodzie willowych parków, niegdyś otaczających pałace. Statystyka nie mówi o tajemnicach lasów wpisanych
w administracyjne granice Łodzi, a zajmują one ponad 2300 hektarów! 

Wspólnym skarbem nas wszystkich są dwa rozległe kompleksy zieleni – Park na Zdrowiu, zaliczany do największych w Europie
parków miejskich, oraz Las Łagiewnicki zapewniający świeże powietrze północnej części Łodzi. I Na Zdrowiu, i w Łagiewnikach są

rezerwaty – pozostałości dawnej Puszczy Łódzkiej. W obu rosną okazy rzadkich chronionych roślin. 
Będziemy o tym pisać w każdy czwartek w specjalnych zeszytach „Zielonych spacerowników”. 

A w niedziele zapraszamy na wspólne spacery po zielonej Łodzi. Pierwszy spacer 24 maja - o godz. 12 spotykamy się
przy balonie „Gazety Wyborczej” na rogu ul. Konstantynowskiej i al. Unii Lubelskiej.

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

Aleja parkowa obsadzona lipami krymskimi

NA ZDRO WIU
Park o powierzchni 187 hektarów
zawdzięcza zwyczajową nazwę Na Zdrowiu
wyprawom łodzian, którzy z zadymionego
centrum miasta wybierali się tutaj „po
zdrowie”, czyli na majówki, wycieczki,
niedzielne plażowanie.
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Prze chadz kę za cznie my na skrzy żo wa niu ul.

Kon stan ty now skiej i al. Unii Lu bel skiej; w tym
miej scu był jesz cze 20 lat te mu wiel ki glo bus
(pi sze my o nim na stro nie 13), a te raz w pun -
kcie zbiór ki po sta wi my ba lon „Ga ze ty”. 

Pój dzie my ale ją li po wą wzdłuż al. Unii. Za -
raz po pra wej stro nie mi nie my strzel ni cę – Klub
Strze lec twa Spor to we go „Strze lec”. Idąc da lej,
odro bi nę na pół noc, do trze my do pier wsze go
sta wu za si la ne go wo dą ze stud ni głę bi no wej.
Ten i na stęp ne zbior ni ki, nie gdyś po łą czo ne
ka ska da mi, wios ną i la tem są za miesz ki wa ne
przez ka czki i ła bę dzie, a zi mą pod czas sil nych
mro zów zmie nia ją się w lo do wi ska. Nad sta -
wa mi jest co raz mniej wierzb, któ rych ga łę zie
się ga ją lu stra wo dy; kil ka sę dzi wych oka zów
prze wró ci ły w osta t nich la tach gwał tow ne bu -
rze. 

Dru gi, wię kszy staw oka la ścież ka czę sto uży -
wa na przez ro we rzy stów. Na pra wym brze gu
jest nie wiel ki pa gó rek, a na je go szczy cie – je -
śli moż na tak po wie dzieć – roś nie dąb szy puł -
ko wy, jed no z kil ku na stu na Zdro wiu drzew
po mni ków przy ro dy. Mi ja my mo stek (kwit ną
pod nim właś nie nie za po mi naj ki), prze cho dzi -
my przez roz dzie lo ne traw ni kiem rów no leg łe
ale je je sio nów pen syl wań skich, by dojść do naj -
wię ksze go sta wu. Na pra wym brze gu znaj du -
je się je den z trzech par ko wych ogród ków jor -
da now skich. Przed la ty by ła tu pla ża klu bu
Tram wa jarz, któ ry wy po ży czał ka ja ki (patrz

stro na 13). Na środ ku sta wu od prze szło de ka -
dy jest sztucz na wy spa, gę sto po roś nię ta i za -
pew nia ją ca osło nę gnia zdom ptac twa wod ne -
go.

Je śli pój dzie my le wym brze giem, tra fi my na
wi docz ne na zdję ciu u gó ry be to no we scho -

dy, od któ rych pro wa dzi pro sta dro ga do po -
mni ka Czy nu Re wo lu cyj ne go, zwró co ne go ku
ul. Kon stan ty now skiej. Od sło nię ty w 1975 r.,
przez pier wsze la ta był miej scem uro czy sto -
ści or ga ni zo wa nych przez Szko łę Pod sta wo -
wą nr 40 z Osie dla im. Mon twił ła Mi rec kie -
go (no szą cą imię Bo ha te rów Re wo lu cji
1905 r.). Tu pa so wa ło się pier wszo kla si stów
– gi gan tycz nym pió rem – na uczniów. W la -
tach 90. po mnik słu żył za nie le gal ną ścian kę
wspi na czko wą, te raz by wa miej scem wy czy -
nów ro we ro wych (więcej na stronie 13).

Okrą ża jąc trze ci, naj wię kszy staw, do cho -
dzi my do wy as fal to wa nej alei, któ ra pro wa -
dzi w pra wo do lu na par ku (piszemy o nim na
stro nie 15), a w le wo do ogro du zo o lo gicz ne -
go (czy taj na stro nie 14). Wy bie ra my dru gi
wa riant, by po pa trzeć na oka zy po tęż nych mo -
drze wi. Prze cho dzi my przez ul. Kon stan ty -
now ską, co mi mo ozna czo nych pa sa mi
przejść dla pie szych nie jest ła twe przy du -
żym we e ken do wym ru chu sa mo cho do wym.
Sprzed zoo mo że my pójść pro sto do musz li
kon cer to wej, praw do po dob nie po cho dzą cej
z lat 60. Wo kół niej ros ną bu ki, gra by, klo -
ny, brzo zy, mło de to po le, osi ki i dę by, tak że
po mni ko we. Stam tąd lek ko za wra ca my, by
obej rzeć cie ka we oka zy drzew w tzw. ogro -
dzie den dro lo gicz nym znaj du ją cym się na -
prze ciw ko wej ścia do zoo.
O ogro dzie den dro lo gicz nym wię cej na stro nach 6-8

Ma pa par ku – stro ny 10-11
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Największy ze stawów na Zdrowiu, od połowy lat 90. ma sztuczną wyspę
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Strzelnica sportowa
przy ul. Konstantynowskiej
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MA RZE NA BO MA NOW SKA: Czy Park na
Zdro wiu to naj wię kszy miej ski park
w Pol sce?
GRA ŻY NA OJ RZYŃ SKA: My ślę, że tak, bo w je -
go ob ręb jest włą czo ny te ren ogro du bo ta nicz -
ne go. Bło nia za ło żo ne na przed po lu Par ku na
Zdro wiu to też jest te ren zie le ni, do te go ogród
zo o lo gicz ny i aqu a park Fa la. To park, któ ry się
roz wi ja. Dzię ki wy ku po wi Bru sa przez mia sto
i po świę ce niu te go te re nu na fun kcje re kre a -
cyj ne po wsta nie park o fun kcjach mniej lub
bar dziej re kre a cyj nych, kon ty nu a cja Par ku na
Zdro wiu w kie run ku za chod nim. Nie usta ją
sta ra nia, by praw nie za gwa ran to wać, że zie lo -
ny ko ry tarz ma po zo stać wol ny od za bu do wy
przy ul. Kon stan ty now skiej.
Na zwa dziel ni cy Po le sie, w któ rej znaj -
du je się park, su ge ru je, że to po zo sta -
łość Pusz czy Łódz kiej.

– Hi sto rycz nie rzecz bio rąc, kie dyś był tam
las. Bo hi sto ria łódz kich par ków jest dwu to ro -
wa. Al bo ma my par ki za ło żo ne na ba zie la sów,
jak Źró dli ska, Po nia tow skie go i 3 Ma ja, al bo
par ki – daw ne ogro dy przy wil lach łódz kich
fa bry kan tów, jak park Re y mon ta, Mic kie wi -
cza czy Ju lia now ski. 
A skąd na zwa Zdro wie?

– Bo tam się właś nie je cha ło po zdro wie. Pa -
mię taj my, że Łódź jesz cze w la tach 50., 60.
XX wie ku cha rak te ry zo wa ła się dy mią cy mi
ko mi na mi. Stan śro do wi ska w cen trum był bar -
dzo zły. Na szczę ście mie liś my od skocz nię.
Wy star czy ło prze je chać tra sę Ko lei War szaw -
sko-Wie deń skiej i już by liś my na Zdro wiu. Po
zdro wie na Zdro wie, tak się przy ję ło.
Przy sta wach wi dać pom py, czy li to nie
są na tu ral ne zbior ni ki.

– Ni gdy nie by ło tam rze ki. Zbior ni ki wod -
ne są sztucz ne, daw niej za si la ła je pa ro wo zow -
nia przy dwor cu Łódź Ka li ska, po tem sy stem
ka na li za cji desz czo wej. Do tej po ry spły wy
wód desz czo wych z al. Unii Lu bel skiej, ulic
Kon stan ty now skiej i Sre brzyń skiej są tak skie -
ro wa ne, że za si la ją sta wy. Do dat ko wo zro bi -

liś my dwa uję cia głę bi no we, że by móc okre -
so wo, np. w cza sie su szy, te zbior ni ki na peł -
niać. Zresz tą wię kszość sta wów w łódz kich
par kach za si la na jest z ujęć głę bi no wych.
Daw niej park Lu do wy, dzi siaj Park im.
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go mie ści
w swo im ob rę bie mnó stwo atrak cji.

– Bo jest róż no rod ny, od sa me go po cząt ku za -
pla no wa ny ja ko park wie lo fun kcyj ny. To park
pier wsze go kon tak tu z przy ro dą dla miesz czu -
chów. Już w okre sie mię dzy wo jen nym pro jek -
to wa no te re ny spor to we i re kre a cyj ne, za kła da -
no też ochro nę flo ry i fa u ny przez utwo rze nie
ogro du zo o lo gicz ne go i ogro du bo ta nicz ne go.
Zoo ma już 70 lat, ogród bo ta nicz ny po wstał
w la tach 60. Re kre a cja to tak że we so łe mia ste -
czko i Fa la. Po nie waż do mi no wać mia ły fun -
kcje spor to we, wy dzie lo no du ży te ren na sta -
dion, prze wi dy wa no re a li za cję ko lej nych obiek -
tów spor to wych. Sport wy niósł się z par ku, bo
po wsta ły obiek ty Łódz kie go Klu bu Spor to we -
go. Ten park ofe ru je lu dziom róż ne for my re -
kre a cji, każ dy coś znaj dzie tam dla sie bie. Sze -
ro kie ale je cze ka ją na tych, któ rzy chcą so bie
po spa ce ro wać. Mię dzy ul. Kon stan ty now ską
a musz lą kon cer to wą zo stał utwo rzo ny ogród
den dro lo gicz ny ty pu ar bo re tum z rzad ki mi od -
mia na mi drzew. A musz la kon cer to wa, któ ra
po wsta ła praw do po dob nie w la tach 60., fun kcjo -
nu je do dzi siaj, jest od na wia na i do brze się wpi -
sa ła w kra jo braz mia sta. Cza sem są prob le my,
bo zbyt głoś na mu zy ka nie po koi zwie rzę ta
w ogro dzie zo o lo gicz nym, dla te go nie pla nu je

się tam in ten syw nych im prez ma so wych... Ide -
al nie by ło by, gdy by co nie dzie lę or ga ni zo wać
kon cer ty w musz li kon cer to wej czy pro jek cje
fil mów. Bra ku je tyl ko ga stro no mii z praw dzi -
we go zda rze nia. Uwa żam, że mię dzy te re na mi
spor to wy mi ŁKS-u a aqu a par kiem móg łby po -
wstać kom pleks re sta u ra cji i ka wiar ni.
Ogród bo ta nicz ny po wstał w la tach 60.,
w na stęp nej de ka dzie zo stał otwar ty
lu na park. Czy to był naj lep szy czas dla
roz wo ju Par ku na Zdro wiu?

– Rze czy wi ście, park roz kwitł w la tach 60.
i 70., a w la tach 80. na stą pił za stój. Par ki w Ło -
dzi za nied ba no, prze zna cza no na nie ma ło pie -
nię dzy, nie by ło wła ści we go gos po da rza. 
Czy li naj lep szy czas był 40 lat te mu? 

– My ślę, że jed nak mo ment two rze nia te go
par ku w okre sie mię dzy wo jen nym. Wte dy wy -
ko rzy sty wa no nie tyl ko du że środ ki fi nan so we
z bu dże tu mia sta, ale też za trud nia no set ki bez -
ro bot nych. W ra mach ro bót pu blicz nych, bez
sprzę tu, bo wszyst ko ro bio no wów czas ręcz -
nie. Na wet sta wy zo sta ły wy ko pa ne ło pa ta mi.
Przed woj ną Łódź po sia da ła bar dzo du że szkół -
ki zna ne w Pol sce, ma te riał szkół kar ski sprze -
da wa liś my in nym mia stom. Te szkół ki prze -
trwa ły woj nę i po 1945 ro ku np. War sza wa by -
ła za zie le nia na dzię ki drzew kom z na szych
szkó łek łódz kich.
Ja ki los spot kał Park na Zdro wiu po
1989 ro ku?

– Na po cząt ku lat 90., gdy zo sta łam ogrod -
ni kiem mia sta, do pro wa dzi łam do te go, że
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Aleja jesionów pensylwańskich biegnąca na południe od skrzyżowania
ul. Konstantynowskiej i al. Unii. Zdjęcie jesienne
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Grażyna Ojrzyńska, była ogrodnik miasta
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PRZYRODA
DLA MIESZCZUCHÓW
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naj cen niej sze par ki wpi sa ne zo sta ły do re je -
stru za byt ków. Wspól nie z ów czes nym wo je -
wódz kim kon ser wa to rem za byt ków spo wo do -
wa liś my, że do re je stru tra fi ły ko lej ne te re ny,
w tym Park na Zdro wiu. Kie dy to się sta ło,
by ła pod sta wa for mal no praw na do prze pro -
wa dza nia re wa lo ry za cji par ków. Bo z par ków
ko rzy sta się we dług pew nych za sad. Te usy -
tu o wa ne bli żej miej sca za miesz ka nia są du żo
czę ściej uczęsz cza ne, szcze gól nie przez mat -
ki z dzieć mi czy oso by star sze. Ale park mu -
si być usy tu o wa ny nie da lej niż w od leg ło ści
10-15 mi nut dro gi. Park na Zdro wiu to ty po -
wy cel wy ja zdów ro dzin nych ty pu ma jów ka.
Gdy za czy na się se zon po zi mie, je steś my
złak nie ni ru chu, kon tak tu z bu dzą cą się przy -
ro dą i wte dy ru sza my do du żych par ków czy
la sów.
A miej sca dla dzie ci? Naj wię kszą atrak -
cją Zdro wia po zo sta je chy ba zoo.

– Sa mo zoo po wsta ło w okre sie mię dzy wo -
jen nym, a te raz cze ka na roz strzy gnię cie, czy
bę dzie się roz wi jać w kie run ku Par ku na
Zdro wiu, czy po wsta nie je go fi lia w ob rę bie
Bru sa. Obiek ty są już prze sta rza łe, nie speł -
nia ją wy mo gów uni j nych o prze trzy my wa niu
dzi kich zwie rząt. Po wstał zes pół, któ ry ma
zde cy do wać, ja ka bę dzie przy szłość te go
ogro du. Ja wi dzia ła bym moż li wość po wię -
ksze nia go w pier wszym eta pie o część pół -
noc ną po dru giej stro nie ul. Kon stan ty now -
skiej.

Z ogro du jor da now skie go przy ul. Kon -
stan ty now skiej znik nął bro dzik, któ ry
pa mię tam z dzie ciń stwa. Ale w miej scu
klu bu Spo łem po wstał no wy ogró dek
z pia skow ni cą dla ma lu chów.

– Kie dy bo i sko Spo łem za ro sło chwa sta mi,
mia sto zbu do wa ło ten no wy ogró dek. Bo jed -
nak te ren we so łe go mia ste czka nie jest do stęp -
ny dla wszyst kich dzie ci, za ka ru ze le trze ba
pła cić i nie wszy scy lu bią lu na park. Ma lu chy
wo lą pia skow ni cę, huś taw ki czy zjeż dżal nie.
Du ży ogro dzo ny plac za baw dla dzie ci o cha -
rak te rze na tu ral nym to był eks pe ry ment. Po -
nie waż park po wstał na ba zie la su, chcie liś my,
że by urzą dze nia wta pia ły się w spe cy ficz ny
kra jo braz i kli ma tem na wią zy wa ły do par ku.
A gdzie Pani cho dzi na ma jów ki na Zdro -
wiu?

– Osta t nio by łam 2 ma ja z wnu ka mi w ogro -
dzie zo o lo gicz nym, przy szły wte dy tłu my. Rze -
ka lu dzi zdą ża ła do zoo, a dru ga do ogro du bo -
ta nicz ne go, jesz cze in na do lu na par ku. Ja naj -
bar dziej lu bię frag ment par ku ze zbior ni ka mi
wod ny mi. W Ło dzi bra ku je wo dy, a na Zdro -
wiu jest aż 11 zbior ni ków. Spra wia ją wra że nie,
jak by tam tę dy prze pły wa ła rze czka, dzię ki cze -
mu czu ję się, jak bym by ła w in nym mie ście.
A z naj star szą wnu czką, pię cio i pół let nią Izą,
jeż dżę te sto wać urzą dze nia za ba wo we. 
O pamiątkach przeszłości – s. 12-13; o zoo – s. 14;

o lunaparku – s. 15; o Fali – s. 16; o ŁKS-ie – s.17;

o Ogrodzie Botanicznym – s. 18

Jeden z pomnikowych dębów 
przed muszlą koncertową
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Tulipanowiec amerykański w naturze występuje w południowo-
-wschodniej części USA, do Europy sprowadzony już w 1663 r.
Żółtozielonkawe kwiaty przypominają tulipany albo lilie wodne,
a charakterystyczne czteroklapowe liście nie pozwalają pomylić
tego drzewa z innymi gatunkami

M
A
R

ZE
N

A
 B

O
M

A
N

O
W

S
K

A

Jodła kalifornijska to piękne, dekoracyjne drzewo iglaste,
wypierające z parków drzewa rodzime. Poziome gałęzie rosną
niemal prostopadle do pnia. Długie igły po roztarciu pachną
cytrynowo. W Europie od 1872 r., dobrze znosi zimę i miejskie
zanieczyszczenia
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Wiśnia piłkowana – jedna z wielu wyjątkowej urody wiśni japońskich o pełnych różowych kwiatach z dużą liczbą płatków
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% OGRÓD DENDROLOGICZNY
Zo stał za pro jek to wa ny przez Ste fa na Ro go -

wi cza, ogrod ni ka -ar chi tek ta, w 1930 r. Wśród
wspa nia łych oka zów drzew są za rów no sta re
i roz ło ży ste o gru bych pniach, jak i no we
na sa dze nia. 

Mło de są: wiś nia pił ko wa na, ro bi nia wło cha -
ta kwit ną ca na ró żo wo, tu li pa now ce ame ry kań -
skie, dąb czer wo ny, ozdob ne ja bło nie, lesz czy -
na po łud nio wa od mia ny pur pu ro wej, buk żół -

ty od mia ny ko lum no wej Da wyck Gold (na zie -
mi le ży jesz cze „met ka” od ogrod ni ka). 

Drze wa star sze to, oprócz oka zów pre zen to -
wa nych na zdję ciach (świerk Bre we ra i in ne
świer ki, sos ny, jo dły), m.in. klon ja wor, ży wot -
nik, cis, głóg śli wo list ny, głód dwu szyj ko wy od -
mia ny Pa ul’s Scar let o peł nych ró żo wych kwia -
tach, dąb szu puł ko wy i ja rząb szwedz ki. Oka -
za łe krze wy to m.in.: ja łow ce sa wiń skie, chiń -
skie i pło żą ce, ber be rys pos po li ty i od mia ny

pur pu ro wej, ogni ki szkar łat ne, a tak że ca ła ścia -
na kwit ną cej bia ło ta wu ły van Ho ut te’a. 

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję pani Krystynie Kazimierskiej
z ogrodu botanicznego za pouczający spacer
i nieocenioną pomoc w rozpoznawaniu drzew
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Świerk kłujący odmiany srebrzystej jest jednym z najczęściej uprawianych drzew
iglastych. Pochodzi z Gór Skalistych Ameryki Północnej, do Europy sprowadzony
w 1850 r. Igły są czworokątne, o pięknym srebrzystoniebieskim zabarwieniu

M
A
R

ZE
N

A
 B

O
M

A
N

O
W

S
K

A

Świerk Brewera to wysokie, oryginalne drzewo pochodzące z północnej Kalifornii
i południowego Oregonu. Z rosnących poziomo gałęzi zwisają długie cienkie pędy
pokryte igłami, które wyglądają jak kotary czy firanki
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Oliwnik wąskolistny w Polsce występuje
tylko w parkach, zwykle w formie
krzewiastej albo małego drzewa
o krzywym pniu, w naturze spotykany
na Półwyspie Bałkańskim i w europejskiej
części Rosji. Ma lancetowate liście,
od spodu srebrzyste. Drobne żółte
kwiaty pojawiają się w maju i czerwcu
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Kosodrzewina – sosna górska
w warunkach nizinnych łódzkiego ogrodu
dendrologicznego wyrosła na spore
drzewo o jasnobeżowych szyszkach,
z których w maju obficie sypie się pyłek
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Lipa to jeden z najczęściej spotykanych
na Zdrowiu gatunków. Aleje są
obsadzone lipami krymskimi (w Europie
uprawianymi od 1860 r.), spotyka się też
szerokolistne i drobnolistne
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Platan klonolistny – o charakterystycznej,
łuszczącej się dużymi płatami korze
w szarozielonkawych odcieniach 
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Klon jawor, w przeciwieństwie do klonu
zwyczajnego, kwitnie po pojawieniu się
liści, ma żółte kwiaty w gronach
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Buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej
jest uprawiany w parkach. Ma eliptyczne,
lekko „skórzaste” ciemnoczerwone liście 
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Leszczyna południowa odm. purpurowej
to raczej krzew niż drzewo, z liśćmi
ciemnopurpurowymi przez całe lato
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Klon zwyczajny to pospolite drzewo
parkowe i przydrożne, o pięknych
„wycinanych” liściach
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Głóg Paul's Scarlet, pełnokwiatowa odmiana głogu dwuszyjkowego – w maju drzewo
wygląda jak gigantyczny bukiet
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Kwitnąca tawuła
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% STE FAN RO GO WICZ
Ka mień z pa miąt ko wą tab li cą w środ ko wej

czę ści ogro du den dro lo gicz ne go upa mięt nia Ste -
fa na Ro go wi cza (1891-1946), któ re mu łódz ka
zie leń ma du żo do za wdzię cze nia. Ogrod nik-
-ar chi tekt był na czel ni kiem Wy dzia łu Plan ta cji
Miej skich. W książ ce „Par ki Ło dzi” (pra ca zbio -
ro wa pod red. prof. Ja ku ba Mo wszo wi cza
z 1962 r.) znaj du je się szcze gó ło wy pro jekt par -
ku na Zdro wiu au tor stwa Ro go wi cza. Część je -
go za mie rzeń zre a li zo wa no przed woj ną, część
po, a nie któ re nie urze czy wist ni ły się do dzi siaj.

W ju bi le u szo wej „Hi sto rii ogrod nic twa re -
gio nu łódz kie go 1907-2007” jest re print ar ty -
ku łu Ro go wi cza – „O no wych kie run kach
w sztu ce ogrod nic twa pięk ne go”.
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% POMNIKI PRZYRODY
Na Zdro wiu jest 13 po je dyn czych drzew -

-pom ni ków i dwa za byt ko we sku pi ska klo nów
sre brzy stych. Pom ni ki po je dyn cze to: dąb czer -
wo ny, dąb szy puł ko wy, li pa drob no list na, brzo -
za bro daw ko wa ta, wierz ba bia ła, skrzy dło rzech
ka u ka ski, klon sre brzy sty i buk pos po li ty. Na
zdję ciu: dąb szy puł ko wy, ros ną cy przed musz -
lą kon cer to wą, z przy bi tą do pnia tab li czką
in for mu ją cą, że okaz jest pom ni ko wy.

% PO LE SIE KON STAN TY NOW SKIE
Te re ny Zdro wia w prze szło ści na le ża ły do ro -

dzi ny Nen ckich, a póź niej Po znań skich. Sta ry
las zo stał w znacz nej czę ści wy cię ty w cza sie
I woj ny świa to wej. Jak po da je Jó zef K. Ku row -
ski w „Re zer wa tach re gio nu łódz kie go”, to je -
den z oś miu re zer wa tów w woj. łódz kim. Z ini -
cja ty wą je go utwo rze nia wy stą pił w 1929 r.
prof. Ed ward M. Po tę ga, co ra da miej ska uchwa -
li ła 23 ma ja 1930 r. To je den z naj star szych re -

zer wa tów w Pol sce, ma 9,8 ha . W 1932 r. ro -
sło tu 781 świer ków i 229 jo deł (na Po le siu bieg -
ła pół noc na gra ni ca jej ge o gra ficz ne go za się -
gu). Dziś to ga tun ki w re zer wa cie wy mie ra ją -
ce. Moż na tu wejść tyl ko z prze wod ni kiem. 

W re zer wa cie są dwa drze wa po mni ko we: ol -
sza czar na i dąb szy puł ko wy (5 m ob wo du).
Rzad ko ścią jest wy stę pu ją cy tu bluszcz po spo -
li ty. Na zdję ciu zro bio nym w kwiet niu - set ki
za wil ców ga jo wych
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Pomnik Czynu Rewolucyjnego
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Aleja Zasłużonych
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% POMNIK CZYNU REWOLUCYJNEGO
Do sko na le wi docz ny od ul. Kon stan ty now -

skiej wy so ki mo nu ment od sło nię ty w 1975 r.
za pro jek to wa li: Ka zi mierz Kar piń ski, Józef
Zięba i Staniław Siedlik. Pom nik wznie sio no
w miej scu Ko lum ny Roz strze la nych z 1923 r.
zbu rzo nej przez Niem ców.

W stycz niu 2007 r. dzien ni ka rze „Ga ze ty”
Mar ta Skło dow ska i Ja kub Wie wiór ski pi sa li
o tym, że na pom ni ku Czy nu Re wo lu cyj ne go
w miej scu żoł nie rzy Lu do we go Woj ska Pol -
skie go sta nę li ro bot ni cy.

Kar piń ski, pro fe sor łódz kiej ASP, rzeź biarz
i au tor wie lu pom ni ków w Ło dzi, wspo mi nał.
– We dług pier wsze go pro jek tu miał to być łuk
na wią zu ją cy do tę czy. Wła dze to za ak cep to -
wa ły, na wet przy stą pio no do pra cy. Ale przy -
je chał ktoś z KC i po wie dział, że w so cja liz -
mie za wsze „idea wzra sta, a nie opa da”. I zmu -
szo no mnie, że by za pro po no wać coś in ne go.
Nie chcia łem, tro chę mnie woj skiem po stra -
szy li, więc się zła ma łem.

Z soc re a liz mu pom nik czer pał mo nu men tal -
ność i „so cja li stycz ne tre ści”. Czte ry wi docz -
ne z da la pną ce się ku gó rze fa lu ją ce słu py i sto -
ją ce na co ko le dwie gru py – czte rech żoł nie -
rzy i sze ściu ro bot ni ków. Wy ku tym w ka mie -
niu bo ha te rom po wa gi do da wał frag ment wier -
sza Wła dy sła wa Bro niew skie go: „To oni wo lą
nie u gię tą uczy li nas jak żyć, jak bić się, jak gar -
dzić ży ciem, ko chać ży cie, aże by syn i wnuk
pa mię tał”. Na słu pach – waż ne da ty z hi sto rii
PRL-u.

Do 1989 r. przed pom ni kiem or ga ni zo wa no
wie le ofi cjal nych uro czy sto ści. Póź niej nisz -
czał, choć jesz cze na ob cho dach 100-le cia re -
wo lu cji 1905 r. go ścił przed nim ów czes ny pre -
mier Ma rek Bel ka. Pom nik słu żył jed nak głów -
nie mi łoś ni kom wspi na czki i graf fi cia rzom.
Trze ba go by ło kon ser wo wać, bo gro ził bez -
pie czeń stwu prze chod niów.

Wła dze miej skie po sta no wi ły od no wić pom -
nik i nie co zmie nić, co uzgod nio no z Pol skim
Ko mi te tem Och ro ny Pa mię ci, Wal ki i Mę czeń -
stwa.

Prof. Kar piń ski zgo dził się prze ro bić żoł nie -
rzy LWP na ro bot ni ków. Za miast heł mów do -
sta li czap ki, w miej sce ka ra bi nów – pał ki i zwit -
ki pa pie ru. Ze słu pów usu nię to da ty niez wią -
za ne z re wo lu cją 1905 r.

– Cięż ko jest prze ra biać włas ne za my sły ar -
ty stycz ne, ale zda wa łem so bie spra wę z te go,
że prę dzej czy póź niej ktoś by to zro bił. U nas
już tak jest, że wszyst ko mu si być po „dzi siej -
sze mu”. Zgo dzi łem się, bo ba łem się, że ktoś
móg łby coś pop suć, a po tem przy pi sy wa no by
pom nik mnie. Nie chcia łem się wsty dzić.

% ALEJA ZASŁUŻONYCH
Utwo rzo na wzo rem ale jek cmen tar nych Ale -

ja Za słu żo nych wzdłuż ul. Kon stan ty now skiej,
na prze ciw pom ni ka Czy nu Re wo lu cyj ne go, by -
ła miej scem czcze nia pa mię ci dzia ła czy Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Dziś jed -
no z miejsc wsty dli wie za pom nia nych, tab li -
czki z naz wi ska mi daw no roz kra dzio no, w tra -
wie zo sta ły po nich tyl ko be to no we pod wyż -
sze nia. Do brze ma ją się tyl ko pięk ne, sy me -
trycz ne klo ny od mia ny ku li stej.



% GLO BUS
Wiel ki ażu ro wy glo bus stał na ro gu ul. Kon -

stan ty now skiej i al. Unii, bli sko pro mie ni ście
po pro wa dzo nej sze ro kiej alei spa ce ro wej wy -
sa dza nej je sio na mi. Miał się do brze mniej wię -
cej do po ło wy lat 80. Osta t ni raz był wi dzia ny
ja kieś 200 me trów od pier wot nej lo ka li za cji;
chu li ga ni wy rwa li glo bus z po stu men tu i uto -
pi li go w sta wie.

% KA JA KIEM PO STA WIE

Oś ro dek Klu bu Spor to we go „Tram wa jarz”
nad naj wię kszym ze sta wów Zdro wia miał pla -
żę i wy po ży czal nię sprzę tu. Obok dzia ła ła ma -
ła ga stro no mia, któ ra w pa mię ci za cho wa ła się
ja ko pi wiar nia peł na pa pie ro so we go dy mu. Ka -
ja ki by ły jed ną z let nich atrak cji. 

Na stro nie in ter ne to wej Związ ku Za wo do we -
go Kie row ców i Mo tor ni czych Ko mu ni ka cji
Miej skiej w Ło dzi moż na prze czy tać, że klub
or ga ni zu je w czer wcu dla swo ich człon ków i ich
ro dzin pik nik na Zdro wiu.

W po bli skim ogród ku jor da now skim przy ul.
Kon stan ty now skiej ist niał bro dzik dla ma łych
dzie ci, obec nie zmie nio ny w du żą ra ba tę kwia -
to wą. Ogró dek miał świet li cę zdy żu ru ją cy mi wy -
cho waw czy nia mi, a tak że wy po ży czal nię pi łek,
ra kie tek do bad min to na, ro we rów i hu laj nóg. Po
po ża rze, któ ry znisz czył świet li cę, bu dyn ku nie
od no wio no. Ale są no we urzą dze nia do za baw
dla dzie ci, w cie niu tych sa mych kasz ta now ców.

% WIE ŻA SPA DOCH RO NO WA

Ło dzia nie pa mię ta ją ją jesz cze z lat 70., wię -
kszość ze spa ce rów, ale są i ta cy, któ rzy na wie -
żę wcho dzi li np. pod czas wy cie czki Stu den -
ckie go Ko ła Prze wod ni ków Tu ry stycz nych. 

Jak pi sał Ed ward Ha ni szew ski, w 1936 r.
w Li dze Ob ro ny Po wietrz nej i Prze ciw ga zo -
wej za pa dła de cy zja o utwo rze niu w Ło dzi oś -
rod ka szko le nia spa doch ro no we go i przy ul.
Krze mie niec kiej za czę ła się bu do wa wie ży spa -

doch ro no wej z wy cią giem elek trycz nym. Wie -
ża mia ła 50 me trów, zo sta ła od da na do użyt -
ku w 1938 r. (Wi ki pe dia po da je, że wie ża mia -
ła 20 me trów i zo sta ła zbu do wa na w 1937 r.).

„Pier wszym in struk to rem spa doch ro no wym
no wo wy bu do wa ne go oś rod ka zo stał ło dzia -
nin, in struk tor Ed mund Krze miń ski, któ ry
jesz cze w okre sie służ by woj sko wej prze szedł
kur sy spa doch ro no we I, II i III stop nia, uzy -
sku jąc upraw nie nia in struk tor skie. 3 paź dzier -
ni ka 1937 ro ku ło dzia nie mie li moż ność obej -
rze nia po raz pier wszy ma so wych sko ków spa -
doch ro no wych pod czas zor ga ni zo wa nych
przez Ae ro klub Łódz ki wiel kich po ka zów lot -
ni czych. Po ka zy, po prze dzo ne Zlo tem Gwiaź -
dzi stym sa mo lo tów z ca łej Pol ski, zgro ma -
dzi ły na lot ni sku Lub li nek po nad 60 tys. wi -
dzów. Na pro gram za wo dów roz po czę tych
o godz. 14 zło ży ły się mię dzy in ny mi: zrzu -
ca nie przez przy by łe sa mo lo ty mel dun ków na
wy zna czo ny punkt, po kaz sa mo lo tu sa ni tar -
ne go RWD-13, akro ba cja szy bow co wa w wy -
ko na niu pi lo ta Ka sprzy ka oraz sko ki spa doch -
ro no we z sa mo lo tu Fok ker”. Jak re la cjo no wał
„Głos Po ran ny” (4 paź dzier ni ka 1937 r.):
„Emo cjo nu ją ce sko ki mi nę ły bez żad nych wy -
pad ków, bu dząc wśród ze bra nych wi dzów en -
tu zjazm. Je den ze spa doch ro nów za plą tał się
wśród drzew po bli skie go la su i trze ba by ła
z Ło dzi wez wać straż ognio wą, by spa doch -
ron zdjąć”.
Edward Haniszewski „Aeroklub Łódzki 
im. kpt. pil. Franciszka Żwirki 1929-1969”,
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970
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Pierwsze skoki z wieży spadochronowej
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Zdjęcie archiwalne z 1970 r.
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Plac zabaw zastąpił stadion Społem
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Kajaki w „Tramwajarzu” w latach 60.
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TEGO NA ZDROWIU
JUŻ NIE MA

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję panu dyrektorowi
Piotrowi Bierczyńskiemu i pracownikom
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
im. Piłsudskiego za błyskawiczną pomoc
w dotarciu do materiałów o wieży
spadochronowej, a panu Wojciechowi
Źródlakowi z Muzeum Tradycji
Niepodległościowych za cenne wskazówki

% PIASKOWNICA, DAWNIEJ SPO ŁEM
Klub spor to wy Spo łem bli sko ul. Sre brzyń -

skiej miał tu taj bo i sko, bież nie, nie wiel kie
try bu ny dla ki bi ców i par te ro wy bu dy nek
z szat nia mi. Na po cząt ku lat 90. był już tyl -
ko za roś nię ty chwa sta mi te ren i mło da brze -
zi na. Po now nie zo stał ogro dzo ny, a dla naj -
młod szych zbu do wa no plac za baw z drew -
nia ny mi al tan ka mi, pia skow ni cą, zjeż dżal -
nia mi.



% OGRÓD ZOOLOGICZNY
W miejscu, w którym dzisiaj stoi Łódzki

Ogród Zoologiczny, jeszcze 200 lat temu była
puszcza, w której żyły niedźwiedzie.

Pier wow zo rem Łódz kie go Ogro du Zo o lo -
gicz ne go był „Ogród pa na Ka ro la An stad ta”.
Wy bu do wa ny pod ko niec XIX wie ku przez
łódz kie go przed się bior cę, wła ści cie la bro wa -
ru, ogród z umiesz czo nym na środ ku zwie rzyń -
cem – a w nim: niedź wie dzie, szym pan sy, je -
le nie, pta ki – szyb ko stał się miej scem, w któ -
rym lu bi ła spo ty kać się ów czes na bur żu a zja.

Do pie ro na po cząt ku lat 30. XX wie ku pod -
nio sły się gło sy, że Łódź po trze bu je praw dzi -
we go ogro du zo o lo gicz ne go. 

Ini cja to rem i po my sło daw cą pla nów był Ste -
fan Ro go wicz (1891-1946), na czel nik Wy dzia -
łu Plan ta cji w Za rzą dzie Miej skim w Ło dzi.
Pier wsze pla ny zoo po wsta ły w 1930 i 1932
ro ku. Jed nak do pie ro w 1937 ro ku przy stą pio -
no do stwo rze nia pro jek tu zoo i za czę to je go
re a li za cję. Naj pierw zo stał zbu do wa ny mur
o dłu go ści 1520 m, ota cza ją cy 8,9 ha po wierz -
chni. Ni gdzie w ar chi wach mia sta nie na tra -
fio no na ja ką kol wiek wzmian kę o ofi cjal nej
da cie otwar cia ogro du. Dla te go za umow ną
da tę otwar cia zoo przyj mu je się je sień 1938
ro ku.

W pod ję ciu de cy zji o stwo rze niu zoo po mógł
Bo ru ta, je leń po cho dzą cy z pod łódz kich la sów.
Zwie rzę przy wę dro wa ło do Ło dzi 27 wrześ nia
1937 ro ku i zo sta ło zła pa ne na pla cu Re y mon -
ta. Trze ba się nim by ło za jąć. Ale gdzie? Kiedy
po wstał ogród, Bo ru ta zo stał pier wszym je go
miesz kań cem. Do je le nia do łą czy ły dwie ła -
nie: Ma ry sia po da ro wa na przez panią Ciem -
niew ską i Dia na ku pio na od leś ni cze go No wa -

kow skie go. Po cząt ko wo stad ko trzy ma no
w par ku Po nia tow skie go. Gdy tra fi ło do zoo
w 1938 ro ku, za miesz ka ło w tym sa mym miej -
scu, gdzie i dziś trzy ma ne są je le nie. Za lą żek
zwie rzo sta nu sta no wi ły tak że: sześć sa ren oraz
dwa ła bę dzie. W ro ku 1939 w zoo by ło już 50
zwie rząt. Jed nym z naj star szych wy bie gów jest
wy bieg dzi ków, gdzie osta t nio miesz ka ły psy
din go, oraz obec ny wy bieg niedź wie dzi ma laj -
skich – ów czes ny wy bieg dla wil ków.

La ta oku pa cji to okres praw dzi wej pros pe ri -
ty łódz kie go ogro du. Niem cy roz bu do wa li
ogród, spro wa dzi li no we ga tun ki, m.in. Ma gdę,
pier wszą sło ni cę po cho dzą cą z nie miec kie go
cyr ku.

Po woj nie ogród wró cił w rę ce Po la ków. W la -
tach świet no ści zoo od wie dzi ło 600 tys. osób
rocz nie, a je go mu ry pa mię ta ją ta kie zwie rzę -
ce oso bi sto ści, jak: ty grys Wir, szym pans Mo -

ryc czy ali ga tor Kac per. Z każ dym ze zwie rza -
ków zwią za na jest in na hi sto ria. A każ de ze
zwie rząt skła da się na hi sto rię na sze go ogro du.

Obec nie zwie rzę ta mi opie ku je się 40 pie lę -
gnia rzy pod kie run kiem oś miu bio lo gów i in -
ży nie rów zo o tech ni ków w dzia le ho do wla nym.
Nad zdro wiem fa u ny czu wa dwóch le ka rzy we -
te ry na rii z po mo cą tech ni ka we te ry na rii.

BAR TŁO MIEJ DA NA
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W ZOO MIESZKA 
PRAWIE 3000 ZWIERZĄT:
+ 470 ssaków (80 gatunków)
+ 530 ptaków (137 gatunków)
+ 210 gadów (56 gatunków)
+ 280 płazów (16 gatunków)
+ 1200 ryb (96 gatunków)

BILETY DO ZOO
normalne 8 zł, ulgowe 4 zł; 
roczna karta wstępu 80 zł

1967 r. Przed zoo można było zrobić
sobie zdjęcie z kucykiem
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Młody tygrys w pokrytej rzęsą fosie
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WESOŁO W WESOŁYM
MIASTECZKU 
W lunaparku przybywa nowych atrakcji. Jest już ponad 30 karuzeli i kolejek. Można pojeździć quadem 
i popływać pontonem

%
Łódz ki lu na park jest chęt nie od wie dza ny pod -

czas we e ken do wych ro dzin nych spa ce rów.
Wie lu z nas ko ja rzy się z miej scem za nied ba -
nym, ale od kil ku lat sta je się co raz bar dziej
ko lo ro wy. Przy je cha ły no we zjeż dżal nie i mły -
ny, po wsta ły ko lo ro we bud ki z ma łą ga stro no -
mią. Od po cząć moż na na wy god nych ła we -
czkach w kształ cie ko ni ków z ka ru ze li. 

Naj wię kszą atrak cją par ku jest ko lej ka gór -
ska Jet Star. Kon struk cja ma 16 me trów wy so -
ko ści (wię cej niż czte ro pię tro wy blok), a wa -
go ni ki pę dzą z pręd ko ścią 96 km na godz. Przy
sie dzi skach nie ma pa sów bez pie czeń stwa, za -
krę ty są ostre, a spad ki stro me. Emo cje więc
nie ma łe, u nie jed ne go twar dzie la wy wo łu ją
drże nie ko lan. – Ko lej ka zo sta ła za pro jek to wa -
na przez nie miec kich in ży nie rów z fir my
Schwarz kopf. To si ły od środ ko we spra wia ją, że
nie moż na wy paść – uspo ka ja ją za rząd cy lu -
na par ku. 

Dla lu dzi o moc nych ner wach jest też Vo y a -
ger. Śmiał ko wie wsia da ją do dwu o so bo wych
kos micz nych po ja zdów przy po mi na ją cych my -
śliw ce Vo y a ger. Mu szą za piąć pa sy, bo plat for -
ma po ru sza się w róż nych płasz czyz nach. Część
prze ja zdu spę dzi my, wi sząc gło wą w dół. – Na -
wet nie da się po ma chać do osób, któ re są na
do le – opo wia da Krzysz tof Wi siec ki, któ ry od -
wa żył się wy pró bo wać ka ru ze lę. Jest tro chę
bla dy, ale do da je z uśmie chem: – Nie bar dzo
wie dzia łem, gdzie je stem.

In ne atrak cje to pę dzą cy Amor Ex press czy
za krę co na ka ru ze la Hul ly Gul ly. Już ko lej ne
po ko le nie ło dzian stra szy Za mek Du chów. Te
osta t nie zmie nia ją jed nak re per tu ar. Raz po ka -
zu ją pod świet la ną czasz kę, in nym ra zem rzu -
ca ją pa ją ka mi.

Co raz wię cej atrak cji kie ro wa nych jest do naj -
młod szych. W ba se nie z pi łe czka mi czy na
dmu cha nej zjeż dżal ni na pew no nie bę dą się
nu dzić. Ale że by się do brze za ba wić ca łą ro -
dzi ną, trze ba się li czyć z nie ma łym wy dat kiem. 

Wej ście jest co praw da bez płat ne, lecz pła ci -
my za każ dą atrak cję osob no. Ga bi net lu ster
i be czka śmie chu kosz tu ją po 2 zł. Ko lej ka dla
dzie ci Leś ny Rajd, Za mek Du chów czy ka ru -
ze le z ko ni ka mi i sa mo cho dzi ka mi są po 3 zł.
Ty le sa mo za pła ci my za dmu cha ną zjeż dżal -
nię. Wię ksze ka ru ze le – np. pa ra sol ki, sa nie,
ca lip so czy młyn – kosz tu ją 5-6 zł. Naj droż sze
atrak cje to ko lej ka gór ska i mo to kros qua dami
– po 8 zł. – By liś my z dziec kiem w słyn nym

we so łym mia ste czku w Cho rzo wie – opo wia -
da Mo ni ka Kę ty, ło dzian ka. – Tam jest mo że
bar dziej ko lo ro wo, ale dro go. A atu tem łódz -
kie go lu na par ku jest po ło że nie. Moż na prze je -
chać się z dziec kiem jed ną ka ru ze lą, a po tem
spa ce ro wać po Zdro wiu al bo iść na wiel ki, a już
dar mo wy drew nia ny plac za baw. Nie trze ba
wy dać ma jąt ku. 

Łódz ki lu na park dzia ła od 1973 ro ku. Po cząt -
ko wo był obiek tem pań stwo wym, ale szyb ko
wpusz czo no do nie go pry wat nych przed się bior -
ców z ich ka ru ze la mi. W la tach 90. park po d -
u padł. Wte dy czte ro hek ta ro wy te ren wy dzier -
ża wi ła fir ma Ben mark. Od nie mal 10 lat lu na -
par kiem za rzą dza Bła żej Nie wi now ski, in ży -
nier bu dow nic twa. Krót ko pra co wał na uczel -
ni, a po tem prze jął po oj cu we so łe mia ste czko.
W 2005 ro ku do stał na wet bran żo wą na gro dę
Zło te go Ko ni ka, a łódz kie mia ste czko zna laz -
ło się wśród 33 naj lep szych na świe cie. Pew -
nie nie by ło naj a trak cyj niej sze, ale „za rzą dza -
ne przez czło wie ka z pa sją” – brzmia ło uza -
sad nie nie. 

Lu na park jest czyn ny co dzien nie (i w ty god -
niu, i w we e ken dy) w godz. 10-20.

JO AN NA BLE WĄ SKA

Jedna z karuzeli w lunaparku
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Voyager dla ludzi o mocnych nerwach
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No wo czes ny aqu a park po wstał w miej scu

daw ne go ką pie li ska Fa la, ulu bio ne go miej sca
wy po czyn ku ło dzian w la tach 1976-1992.
Wów czas był to kom pleks ba se nów pod chmur -
ką. Nie cki po ma lo wa ne by ły we wnątrz na nie -
bie sko, by bar wa wo dy ko ja rzy ła się z go rą cy -
mi mo rza mi, a ło dzia nie opa la li się, le żąc na
ko cach na tra wie. Naj wię kszą atrak cją obiek -
tu był ba sen ze sztucz ną fa lą. 

Po 10 la tach fun kcjo no wa nia obiekt za czął
nisz czeć i zo stał zam knię ty w 1992 ro ku. Od
te go cza su wła dze mia sta pró bo wa ły zna leźć
in we sto ra za in te re so wa ne go wy bu do wa niem
w miej scu daw nej Fa li no wo czes ne go kry te go
ką pie li ska ze zjeż dżal nia mi, ru ra mi i urzą dze -
nia mi do za ba wy. Po ja wia li się chęt ni in we sto -
rzy: Niem cy, Ka na dyj czy cy, Bel go wie, Au stria -
cy, Ame ry ka nie i Ho len drzy, ale z ich pla nów
nic nie wy cho dzi ło. Wresz cie w 2003 ro ku do
Ło dzi zgło si li się Sło weń cy i mia sto we szło
z nimi w spół kę. W stycz niu 2008 ro ku od da -
no do użyt ku no wo czes ny aqu a park. W czę ści
kry tej są czte ry ba se ny, zjeż dżal nie, ka ska dy
wod ne, ja cuz zi, re sta u ra cja. Łącz na po wierz -
chnia lu stra wo dy to 2 tys. m kw. Szcze gól nie
do brą re no mę ma Świat Sa un, czy li stre fa,
w któ rej moż na wy po czy wać w jed nej z pię ciu
sa un, a po tem chło dzić się w ba se nie z zim ną
wo dą, sko rzy stać z ma sa ży i za bie gów upię -
ksza ją cych. 

W lip cu 2008 ro ku obok za da szo nej czę ści
otwar to część ze wnętrz ną. W aqu a par ku pod
chmur ką są trzy ba se ny: re kre a cyj ny z „le ni -
wą rze ką” i urzą dze nia mi do pod wod ne go
ma sa żu, ba sen spor to wy oraz bro dzik dla
dzie ci o po wierz chni 80 m kw. Wo da w bro -
dzi ku dla dzie ci ma 32 stop nie Cel sju sza. Są
w niej ko lo ro we zwie rząt ka try ska ją ce wo dą.
Dla tych, któ rzy wo lą wy po czy wać na lą dzie,
są tram po li ny, pla ce za baw, bar. Go ście mo -
gą opa lać się na le ża kach (zwy kle stoi ich
oko ło 500). 

Aqu a park or ga ni zu je za ję cia na u ki pły wa nia
dla wszyst kich, na wet spe cjal ne za ję cia dla ma -
lut kich dzie ci od szó ste go mie sią ca ży cia. Tra -
dy cją Fa li się ga ją cą jesz cze lat 70. są spot ka -
nia na tu ry stów. Na ra zie od by ły się czte ry edy -
cje No cy Na tu ry stów. Przy jeż dża na nie zwy -
kle kil ka set osób z Pol ski i Czech. 

W tym ro ku spół ka prze ży wa ła kło po ty fi -
nan so we. Po dłu gich bo jach w sa mo rzą dzie
wszyst ko wy cho dzi na pro stą. Mia sto od ku pi -

ło udzia ły od sło weń skie go par tne ra i Fa la już
cał ko wi cie na le ży do mia sta. Wraz z wy jaś nie -
niem sy tu a cji fi nan so wo-włas no ścio wej po ja -
wi ły się no we pla ny. W lip cu ma być otwar ta
wiel ka wie ża z ru ra mi do zjeż dża nia. Po wsta -
nie du ży par king, a kry ta część aqu a par ku
wzbo ga ci się o no we urzą dze nia do za ba wy
w wo dzie. 

Ką pie li sko z cza sów Gier ka z no wo czes nym
aqu a par kiem łą czy na zwa. To właś nie Czy -
tel ni cy „Ga ze ty” za gło so wa li, by nie wy my -
ślać no wej na zwy dla obiek tu – ma być na dal
Fa la i już. Ukło nem w stro nę prze szło ści jest
tak że ba sen ze sztucz ną fa lą w aqu a par ku. Do
no wej Fa li przy cho dzą daw ni by wal cy Fa li
sprzed ćwierć wie ku ze swo i mi dzieć mi i wnu -
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AQUAPARK FALA
– WCZORAJ I DZIŚ 
Łodzianie bardzo długo czekali na nowoczesny aquapark w miejscu starego kąpieliska Fala. 
W mieście bez prawdziwej rzeki i jeziora tęsknota za wodą jest wyjątkowa

Pod chmurką są trzy baseny, a w części krytej cztery
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Stare kąpielisko Fala
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% OSTATNIE LATA STADIONU ŁKS-U. Kiedyś grały na nim najlepsze drużyny na świecie, teraz stadion przy al. Unii Lubelskiej 2 dożywa swoich
dni. Choć jego właścicielem jest MOSiR, to wciąż nazywany jest stadionem ŁKS-u. Został wybudowany w 1925 roku, ale od tego czasu wielokrotnie
był modernizowany. Kiedyś był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, teraz, niestety, należy do najstarszych. Praktycznie co roku pojawia się
groźba, że nie zostanie dopuszczony do użytku. Choć pół wieku temu mecze oglądało na nim ponad 40 tys. ludzi, teraz wolno wpuścić na trybuny
niewiele ponad 10 tys. Wszystko przez to, że leciwy obiekt nie spełnia surowych wymogów bezpieczeństwa. 
Pod główną trybuną znajduje się hala, w której mecze rozgrywają koszykarki, koszykarze i siatkarki. Obok powstała nowa – najnowocześniejsza
w Polsce. Dlatego los starej, a także całego obiektu jest już przesądzony. W ciągu kilku lat na jego miejscu ma stanąć nowoczesny stadion, już teraz
nazywany miejskim. Z poprzednika ma zostać tylko boisko z podgrzewaną trawą. Takie są przynajmniej plany... JAROSŁAW BIŃCZYK
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W NASTĘPNYCH ZIELONYCH SPACEROWNIKACH:
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OGRÓD BO TA NICZ NY
Dla wie lu ło dzian ko cha ją cych przy ro dę ogród jest
naj ład niej szym miej scem w Ło dzi. Zaj mu je po -
wierz chnię 64 ha. Maj to czas szcze gól ne go pięk na:
przy wej ściu od stro ny ul. Krze mie niec kiej na traw -
ni ku wi je się „rze czka” z błę kit nych nie za po mi na jek,
przy al pi na rium kwit ną aza lie, ro do den dro ny i pig -
wow ce, a na grząd kach otwie ra ją kwia ty pier wsze
pe o nie. W każ dy we e kend spo ty ka się tu mło de pa -
ry po zu ją ce do zdjęć w ślub nych stro jach.  Za nim
na ma łym sta wie roz kwit ną bia łe i ama ran to we
grzy bie nie, war to się wy brać na spa cer za byt ko wą
ale ją li po wą, obej rzeć ko lek cję ro ślin ozdob nych lub
lecz ni czych. Oprócz licz nych od mian drzew ro dzi -
mych zo ba czy my tu taj: me ta sek wo je chiń skie, mi -
ło rzę by ja poń skie, pla ta ny, oliw ni ki, sos ny hi ma laj -
skie, iglicz nie trój cier nio we i wie le in nych. Dla dzie ci
jest nie du ży plac za baw, dla spra gnio nych – punkt
ga stro no micz ny, dla wszyst kich – ła we czki w ma -
low ni czych za kąt kach.

LAS ŁA GIEW NIC KI 
Na le ży do Par ku Kra jo bra zo we go Wznie sień
Łódz kich na dziale wod nym dzie lą cym do rze cza
Od ry i Wi sły. Zaj mu je 1237 ha, jest naj wię kszym
kom plek sem leś nym w mie ście na zy wanym „zie -
lo ny mi płu ca mi Ło dzi”. W Le sie Ła giew nic kim
wy stę pu je prze szło 500 ga tun ków ro ślin. W dą -
bro wach spo ty ka się oka zy pra wie dwu stu let nie,
w le sie mie sza nym ros ną brzo zy, wierz by, to po le
osi ki, ol chy czar ne, gra by, li py, je sio ny, sos ny i co -
raz rzad sze jo dły. Spe cja li ści zna le źli tu taj wie le
ga tun ków ob ję tych ści słą lub czę ścio wą ochro ną,
a tak że ga tun ki za gro żo ne, ta kie jak: wi dłak
gwiaź dzi sty, skrzyp zi mo wy, peł nik eu ro pej ski, ja -
skier wie lok wia to wy, wa wrzy nek wil czeły ko, na -
par stni ca pur pu ro wa, li lia zło togłów, ko sa ciec sy -
be ryj ski. To w Ła giew ni kach zbu do wa no pier wsze
mu ro wa ne do my na te re nie dzi siej szej Ło dzi: koś -
ciół i klasz tor Fran cisz ka nów (1733-1748). Tu do
źró dła przy ka pli cy św. An to nie go ty sią ce ło dzian
przy jeż dża po wo dę.

PARK ŹRÓ DLI SKA 
Nie tyl ko naj star szy i je den z naj pięk niej szych par -
ków w Ło dzi, ale tak że miej sce sil nie zwią za ne z hi -
sto rią mia sta. W XIX w. w są siedz twie 300-let nich
drzew fa bry kan ci bu do wa li pa ła ce, tu taj to czy ły się
wal ki w cza sie re wo lu cji 1905 r., a szklar nie, gdzie
tra fi ły pal my z oran że rii dy gni ta rzy i bo ga tych ło -
dzian ucie ka ją cych przed pier wszą woj ną świa to -
wą, da ły po czą tek wspa nia łej pal miar ni. Źró dli ska
są dwa. Park – po wstał w 1840 r. ja ko Ogród Spa -
ce ro wy – wkrót ce po za ło że niu zo stał po dzie lo ny
na część pu blicz ną i pry wat ną, sprze da ną naj wię -
ksze mu łódz kie mu fa bry kan to wi Ka ro lo wi Sche ib -
le ro wi. Ogród pu blicz ny zwa no w XIX w. par kiem
Kwe la (od niem. Qu ell – źró dło). Sta re la sy rzą do we
leś nic twa Łaz nów, z po tęż ny mi dę ba mi, ol cha mi,
gra ba mi i świer ka mi, zo sta ły włą czo ne w gra ni ce
mia sta, ale przy wy ty cza niu dzia łek do za bu do wy
osz czę dzo no 10-hek ta ro wy te ren, by za ło żyć ogród
w sty lu an giel skim.
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