S P A C E R O W N I K

OD OLECHOWA
NA CHOJNY

CZWARTEK
16 PAŹDZIERNIKA
2008 r.
CZĘŚĆ 3
TEKST:
RYSZARD BONISŁAWSKI
JOANNA PODOLSKA
REDAKCJA:
JOANNA PODOLSKA
FOTOEDYTORZY:
DARIUSZ KULESZA
TOMASZ STAŃCZAK
PROJEKT GRAFICZNY:
MACIEJ KAŁKUS
OPRACOWANIE GRAFICZNE
ALICJA PUKACZEWSKA
MAPKI:
STEFAN BRAJTER
KOREKTA:
MAŁGORZATA GOŁĄB
BEZPŁATNY DODATEK
DO „GAZETY WYBORCZEJ”

Na zdjęciu:
Dworek Górskich na Chojnach
przy Stawach Jana, pochodzi
z przełomu XVIII i XIX w.
To jedyny przyklad tego rodzaju
architektury na terenach Łodzi.

WIDZEW - GÓRNA

2

| 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. Spotykamy się o godz. 12 na
osiedlu Słowiańskim przed kościołem pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Kazimierza Odnowiciela 5.
Niedaleko stąd ma źródła rzeka Olechówka. Zapraszamy do zwiedzania Łodzi razem z nami.
TOMASZ STAŃCZAK

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

MARCIN STĘPIEŃ

OLECHÓW-JANÓW
Bolesnej. Jest też autorem witraży i polichromii
w olechowskim kościele. Z okazji 40-lecia jego
pracy artystycznej wyszła książka Jana Dominikowskiego „Słowo i obraz. Rzecz o sztuce sakralnej księdza Tadeusza Furdyny SDB”, która
pokazuje ogrom dorobku salezjanina: kilkaset
obrazów, witraży i rzeźb dla blisko 130 świątyń,
od Warszawy po Szczecin i Białoruś. „Poza (…)
aluzjami do stylistyki epok historycznych: sztuki
wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i średniowiecznej, w twórczości ks. Furdyny dają się zaobserwować silne fascynacje pracami artystów
XX stulecia, takich jak Marc Chagall, Paul Klee,
Joan Miro, Wassily Kandinsky czy Jerzy Nowosielski”- pisze Dominikowski. Warto zwrócić
uwagę na jego dzieła patrząc na wyposażenie
łódzkich świątyń.

% Niedaleko stąd, na południe od kościoła, płynie rzeka Olechówka.
2 RZEKA OLECHÓWKA
+

Kościół pw. św. Jana Ewangelisty na osiedlu Olechów

% Dzisiejszy spacer zaczynamy na Olechowie
przed kościołem pw. św. Jana Ewangelisty przy ul.
Kazimierza Odnowiciela 5.
1 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewan+
gelisty na osiedlu Olechów powstała w 1989
roku. Kościół został wybudowany w latach
1993-1997 według projektu Aleksego Dworczaka. Autorem mozaik i witraży jest ksiądz sale-

zjanin Tadeusz Furdyna. Do dziś trwają prace przy wyposażeniu świątyni.
KSIĄDZ TADEUSZ FURDYNA zaprojektował
wystrój około 20 kościołów w Łodzi, m.in. witraże i mozaiki w kościele pw. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, mozaiki na ścianie ołtarzowej
w kościele pw. św. Józefa, witraże i prezbiterium w kościele pasjonistów pw. Matki Boskiej

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 niewielkich pagórków na Chojnach. Tworzy malownicze stawy, nad którymi od wielu lat odpoczywają łodzianie. Drogi i ścieżki wiodące
wzdłuż rzeki umożliwiają spacer w bliskim
sąsiedztwie jej koryta. Na naszej trasie kilkakrotnie będziemy widzieli rzeczkę i utworzone na niej stawy.
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OLECHÓW

była to wieś na terenie włości Kapituły Krakowskiej, powyżej Wiskitna. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Pawła Olechowskiego,
administratora dóbr biskupich (pełnił tę funkcję w latach 1787-1796), który utworzył tu
kolonię. Sprowadził osadników i nadał wsi
pierwotną nazwę Olędry Wiskickie. Po sekularyzacji 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 Olechowskiej,
- Olechów Duży - wzdłuż obecnej ulicy Zakładowej.

3 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.

1

Tory kolejowe na Olechowie

% 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 przedsiębiorstwa dostarczającego części laptopów do
fabryki Della. Idąc na południe, docieramy do stacji towarowej Łódź Olechów.
4 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, teraz pokryte drzewami, w których mają być
groby setek więźniów. W skład kompleksu
wchodziła m.in. parowozownia, wieża ciśnień, już nieczynna, na której umieszczono w ostatnich latach punkt dostępowy do
bezprzewodowego Internetu i wiele budynków magazynowych. Na Olechowie był też
przystanek osobowy, zlikwidowany w latach 60. XX wieku.

OBOZY PRACY NA OLECHOWIE
W latach okupacji hitlerowskiej Olechów
miał odegrać ważną rolę w rozwoju komuni kacji kolejowej prowadzącej z Łodzi Kaliskiej
przez Olechów, Andrzejów do Koluszek. Już
przed 1939 r. dążono do tego, aby zbudo wać dużą stację przeładunkową, przede
wszystkim dla celów wojskowych. Opraco wano plany, ale brakło pieniędzy na ich re alizację. Gdy Niemcy wkroczyli do Łodzi,
przejęli te plany i zaczęli budować najwięk szą stację rozrządową w środkowej Polsce.
Najpierw, już w marcu 1940 r., wysiedlono
ludność okolicznych wsi: Olechowa, Augu stowa, Feliksina i Jędrzejowa.
Tutejszych Niemców - a teren w znacznym
stopniu był zamieszkany przez niemieckich
osadników - przenoszono do sąsiednich miej scowości, a Polaków do obozu przejściowe -

go w Konstantynowie. Już wiosną następne go roku zaczęto układać tory, w listopadzie
1942 r. ruszyła parowozownia.
Przy budowie stacji zatrudnieni byli Polacy,
Żydzi z łódzkiego getta (dowożeni
codziennie wagonami ze stacji Radegast),
a także jeńcy angielscy oraz rosyjscy.
Utworzono obozy pracy, w których skoncen trowano robotników,
przy ul. Zakładowej i w sąsiedztwie
ul. Tomaszowskiej, a takze w pobliskim
Jędrzejowie. Prace budowlane prowadzono
w szybkim tempie, w nieludzkich warunkach,
panowała tu ogromna śmiertelność, ofiary
grzebano w nasypach kolejowych i w wyro biskach przy torach.
Na terenie stacji Olechów znajduje się tabli ca poświęcona tym wydarzeniom.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

W 1940 roku Olechów został włączony
w obręb Łodzi (ówcześnie Litzmannstadt).
Po 1945 roku osada opustoszała. Niemieccy
mieszkańcy uciekli z Łodzi przed wkraczają cą Armią Radziecką, a pozostałych zmuszo no do wyjazdu. Dopiero w latach 80. XX
wieku powstały plany budowy na tym tere nie osiedla domów wielorodzinnych. Pierwsi
mieszkańcy wprowadzili się do bloków przy
ul. Dąbrówki i Piasta Kołodzieja w 1987 ro ku. Tak zaczęło powstawać osiedle Słowiań skie, gdzie nazwy ulic nawiązują do historii
Polski średniowiecznej, mamy tu ulice Miesz ka I, Bolesława Krzywoustego, księżnej Kin gi, Ziemowita. Kolejne osiedle na Olechowie
nosi imię Henryka Sienkiewicza, a ulice za
patronów mają jego bohaterów: Ketlinga,
Zagłobę, Kmicica czy Oleńkę Billewiczównę.
Stary Olechów został częściowo podzielony
na dwie dzielnice. Fragment ul. Olechowskiej
(numery 1-32) został włączony do Chojen,
potem Górnej. Pozostała część należała do
Widzewa, a dziś stanowi część osiedla Ole chów - J a n ó w .

Tablica dedykowana więźniom na Olechowie

%uu
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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

% Na północny zachód od Olechowa jest teren
kolejnej wsi, którą można dostrzec na mapie.
AUGUSTÓW

Około 1802 r. w sąsiedztwie Olechowa założono kolejną osadę, także przeznaczoną dla
osadników niemieckich, i nazwano ją Fridrichshagen, 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.

% Jadąc ul. Zakładową na zachód, docieramy do
EC-4. W tej przemysłowej części Łodzi z każdego
miejsca widać kominy elektrociepłowni.
5 EC-4 (ul. Andrzejewskiej 5) To druga co do
+
wielkości elektrociepłownia w Polsce. Nad budynkami produkcyjnymi stanął najwyższy komin w Łodzi. Szare zbiorniki widoczne z daleka są przeznaczone na popiół, w niebieskich budynkach 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 kotłem o gabarytach wieżowca, usiąść <<za sterami>> w nastawni i posłuchać łoskotu wywrotnicy wysypującej węgiel z wagonów”.

- Rocznie spalamy 500-600 tys. ton węgla
oraz około 5 procent biomas. Latem przeciętnie 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 robiło, jak wagon z 60 tonami węgla na ich oczach
był odwracany przez potężną machinę i opróżniany.
ŁÓDZKIE FABRYKI potrzebowały po 1945 r.
znacznych ilości pary technologicznej.
Konieczne stało się przystosowanie starej
elektrowni do prac ciepłowniczych i
zaprojektowanie dodatkowo trzech dużych
e le k t r o c i e p ł o w n i . O d 1 9 5 3 r . p o p ł y n ę ł a p a r a
dla przemysłu, a po dwu latach rozpoczęto
wznoszenie zespołu elektrociepłowni EC -2
przy ul. Wróblewskiego 26. W 1957 r.
oddano go do użytku, a w 1960 r. połączono
z EC - 1 . W t y m c z a s i e p o w s t a ł p r o j e k t
kolejnych elektrociepłowni, EC - 3 zbudowano
na Bałutach przy ul. Pojezierskiej 70 w 1968
r., a EC - 4 wzniesiono na Widzewie przy ul.
Andrzejewskiej 5 w 1977 r.
W 1993 r. przekształcono przedsiębiorstwo
państwowe w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa. Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
(ŁZE S.A.) - to spółka zajmująca się
sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej,
w ostatnim czasie przeszła poważne
przeobrażenia związane z konsolidacją rynku
energetycznego w Polsce oraz zmianami w
prawie energetycznym.
Łódzki Zakład Energetyczny S.A. wraz
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi,
z siedmioma innymi spółkami
dystrybucyjnymi oraz z BOT Górnictwo
i Energetyka SA i Zespołem Elektrowni
Dolna Odra tworzy największą polską firmę
- Polską Grupę Energetyczną (PGE).
Obowiązujące od 1 lipca 2007 roku zmiany
w Prawie Energetycznym, które uwolniły
rynek energii w Polsce, spowodowały
wyodrębnienie i utworzenie ze struktur
Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.
operatora sieci dystrybucyjnej - ŁZE
Dystrybucja sp. z o.o., która zajmuje się
dostarczaniem energii do odbiorców.
Obecnie Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
i ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. obsługują ponad
pół miliona klientów.

SERGIUSZ PĘCZEK

SERGIUSZ PĘCZEK
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Sterownia w EC-4
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Roman Sykała, reżyser teatralny, aktor, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi.
Jerzy Brzeziński, wybitny lekarz neurochirurg, żołnierz AK.
W północnej części cmentarza znajduje się
rozległa kwatera żołnierzy i weteranów wojny z bolszewicką Rosją 1919-1920.
W 1975 roku na tyłach cmentarza św. Anny powstał cmentarz komunalny Zarzew (oficjalny adres ul. Przybyszewskiego 325), który
zajmuje ponad 11 hektarów.
NIEKTÓRE OSOBY POCHOWANE NA
CMENTARZU NA ZARZEWIE

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

KRZYSZTOF STANIK
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Brama wejściowa na cmentarz pw. św. Anny na Zarzewie

Jacek Chmielnik (1954-2007) - aktor
i reżyser.
Andrzej Herder (1937-2002) - aktor.
Witold Leszczyński (1933-2007) - reżyser
i operator filmowy.
Krzysztof Surlit (1955-2007) - piłkarz.
Roman Sykała (1923-1972) - aktor i pedagog.
Ryszard Wyrzykowski (1945-2003) - podróżnik,
scenarzysta, reżyser. Szczególnie znany jako
prowadzący program Klub Pana Rysia.
Wacław Dec (1931-1997) - ginekolog
i położnik.
Za: pl/wikipedia

KRZYSZTOF STANIK

Detal z pomnika

Symboliczny grób Sybiraków z ziemią z mogił z Katynia i Archangielska

%

Niedaleko stąd jest zarzewski cmentarz. Warto go przy okazji przypomnieć i odwiedzić.

6 Cmentarz pw. św. Anny (ul. Lodowa 78) utwo+
rzony został w 1898 r. na gruntach wsi Zarzew.
Brama cmentarna ufundowana przez pielgrzymów na Jasną Górę. Zaraz po wejściu po
prawej stronie stoi pomnik postawiony przez
mieszkańców Zarzewa w 1947 roku „Bogu, Ojczyźnie i pokoleniom na chwałę”. Kaplica cmentarna wzniesiona została w 1907 roku. Należała do parafii św. Anny. Jej budowę sfinansowała
Marianna Stępińska, która zmarła w 1908 roku w wieku 38 lat i jest pochowana na zewnątrz
kaplicy.
Po lewej stronie przy bramie jest symboliczny grób Sybiraków. Ma formę strzaskanej
marmurowej kolumny. Widzimy na nim sło1

wa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski :
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 17.09.1998 r.
Fundatorem pomnika był Jerzy Serweja.
W ścianę są wmurowane urny z ziemią przywiezioną z polskich mogił m.in. z Archangielska, 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 Wojska Polskiego, żołnierz AK, więzień łagrów.
Zenon Płoszaj, skrzypek i pedagog, wieloletni rektor Akademii Muzycznej w Łodzi.
Piotr Nowalski, uczestnik powstania 1863
r., kierownik placu budowy kościoła staromiejskiego NMP.

Bogu, Ojczyźnie i pokoleniom na chwałę...

%uu
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8 MiPrzy ul. Dostawczej 4 są hale firmy +
komax, która została założona w Łodzi w 1991

roku i jest już uznanym producentem mebli
biurowych i gabinetowych - produkuje i sprzedaje meble do biur i instytucji.
9 IndePo drugiej stronie ulicy jest firma +
sit (ul. Dąbrowskiego 216) będąca jednym z
głównych producentów elektrycznego sprzętu AGD w Europie. To włoskie przedsiębiorstwo (dawniej Merloni) z siedzibą w Fabriano.
Łódzka fabryka składa się z dwóch zakładów,
wejście na teren fabryki lodówek jest od ul. Lodowej (skrzyżowanie Dąbrowskiego-Lodowa),
a na teren kuchenek od ul. Puszkina.

%

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

DĄBROWA

MAŁGORZATA KUJAWKA

MAŁGORZATA KUJAWKA

Firma Bosch-Siemens sprowadziła się do Łodzi w 1998 roku

Siedziba fabryki przy ul. Papierniczej 7

Indesit też ulokował się na Olechowie

% Nie można nie zauważyć, że ta okolica to centrum 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.

%

11 Stawy na Olechowie. W sąsiedztwie ul. Ole+
chowskiej znajduje się rozległa niecka stawu
z dużym betonowym jazem. Zbiornik jest przygotowany na przyjęcie dużych ilości wody opadowej. Nieco dalej w pobliżu ul. Tomaszowskiej widzimy ładny staw okolony zielenią. On
także służy retencji.

%

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

KRZYSZTOF STANIK

Pod tym samym adresem, przy ul. Papierniczej 7,
funkcjonuje Urząd Skarbowy Łódź Widzew. Idziemy ulicą Lodową na południe.

w oddali widoczne są budynki przemysłowe i bloki osiedla Dąbrowa. W ostatnich
latach przedrozbiorowych właściciele Chojen utworzyli osadę Holendry Choińskie,
nazwaną później Dąbrową. Osada nie miała zwartej zabudowy, chłopskie gospodarstwa były pobudowane w pewnej odległości od siebie. W 1822 r. żyło tu 322 mieszkańców w 34 domach.

7 Firma Bosch-Siemens - producent pralek,
+
zmywarek i suszarek oraz dystrybutor sprzętu AGD - jest w Łodzi od 10 lat.

Koncern Bosch und Siemens Hausgerate
GmbH z siedzibą w Monachium uznał Łódź
za najlepsze miejsce dla swoich inwestycji w
Europie Środkowej z uwagi na położenie
geograficzne w centrum Europy, tradycje
przemysłowe i wykwalifikowanych pracow ników. W 1998 otworzył w Łodzi fabrykę
pralek, w 2002 roku powstała fabryka no woczesnych zmywarek, pięć lat później kolej na fabryka - suszarek do ubrań - wybudowa na została na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Kolejne przedsięwzięcie
to Centrum Badań i Rozwoju Suszarek oraz
Centrum Usług Informatycznych. Łączna
wartość dotychczasowych inwestycji BSH w
Polsce to około 150 mln euro, a zatrudnienie
w firmie znalazło już ponad 1400 osób, nie
tylko pracownicy produkcyjni, ale także
wykwalifikowani inżynierowie i
menadżerowie.

Stara pompa przetrwała na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Lodowej
1
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Rzeka Olechówka na całej długości płynie odkrytym korytem i tworzy malownicze stawy, tu niedaleko ul. Tomaszowskiej

%

Na południe od torów była wieś Komorniki.

KOMORNIKI. W dużych wsiach, takich jak
Chojny, Stoki czy Łagiewniki, przeprowadzono
pouwłaszczeniową regulację, w wyniku której
utworzono nowe siedliska, przeznaczone dla
komorników i zagrodników oraz dla kolonistów. Wtedy właśnie pojawiły się wsie: Ję-

drzejów Wiskicki, Józefów Chojny, Jędrowizna
i Komorniki. Po 1815 r. utworzono ( w pobliżu
dzisiejszych ulic Zygmunta i Śląskiej) osadę Kowalszczyzna, stały w niej dwa gospodarstwa.
W okresie gwałtownego uprzemysłowienia
Łodzi, ludność tych osad odbywała długie
wędrówki do fabryk, a część dawnych ko morników na stałe przeniosła się do miasta.

KRZYSZTOF STANIK

KRZYSZTOF STANIK

12 MŁYNEK
+

Młynek to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(ul. Śląska 168) utworzony nad dużym stawem otoczonym dorodnymi drzewami, w
przeszłości był to tzw. las scheiblerowski na
Kowalszczyźnie. Nazwę zawdzięcza istniejącemu tu jeszcze na początku XIX w. wiskickiemu młynowi. W tej małej prywatnej osadzie 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.

Spokojny dzień na Młynku, na zdjęciu z lewej zejście do stawu
1
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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 powstały również chodniki i ścieżki rowerowe oraz pętla autobusowa z trzema stanowiskami 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.

Hala produkcyjna Della

DARIUSZ KULESZA

Nowoczesny zakład przy ul. Informatycznej

14 ALEJA OFIAR TERRORYZMU
+
11 WRZEŚNIA

Z amerykańskich komputerów korzystają
niemal wszystkie największe firmy świata.
Sprzęt marki Dell posiada m.in. 90 proc.
firm z amerykańskiej listy Fortune 500.
Firma jest głównym klientem produkującego
procesory Intela.

Al. Ofiar Terroryzmu 11 września otwarto w grudniu 2007 roku

13 łódzkiej fabryki Della (ul. InBudowa +
formatyczna 1) rozpoczęła się w grudniu
2006 r. i zakończyła niemal dokładnie rok
później. Pierwszy komputer oznaczony napisem „made in Poland” zszedł z linii produkcyjnej zakładu w Łodzi 20 listopada 2007

MICHAEL S. DELL

założył swoją firmę w 1984 r. dysponując kapitałem tysiąca dolarów. Po ośmiu latach został 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 zasiada m.in. w Radzie Założycieli Światowego
Forum Ekonomicznego, jest członkiem Rady
Doradców Prezydenta USA ds. Nauki i Technologii. Podczas pobytu w Łodzi mówił, że o
wyborze miejsca zadecydowało centralne położenie miasta i dostęp do wykwalifikowanej
kadry.

r. To obecnie najnowocześniejszy zakład
produkcyjny w strukturach Della. Łódzka
montownia, gdzie powstają komputery, zatrudnia 1200 pracowników.
Fabryka Della zajmuje powierzchnię 37
tys. m kw. i kosztowała 200 mln euro. Wyliczono, 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 miedzianych.

SERGIUSZ PĘCZEK

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

Przy działce Della zaczęła już funkcjono15 Flextronics Logistics (ul.
wać firma +
Zakładowa 97), która wygrała przetarg na obsługę logistyczną Della. Będzie sprowadzać
części, zajmie się też serwisowaniem komputerów, obsługą rachunkowości i prowadzeniem dla Della centrów telefonicznych.

Wiejskie chałupy przy ul. Tomaszowskiej

|
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KRZYSZTOF STANIK

Wracamy do ul. Tomaszowskiej, przed przejazdem kolejowym mijamy malownicze wiejskie
chałupy, zaraz za nim stoi charakterystyczny bu16 ceglaną wieżyczką. Kierujemy
dynek remizy z +
się w stronę Wiskitna.

Alfons Voigt, a ostatnimi (do drugiej wojny światowej) Janina i Mieczysław Horodyńscy, któ rzy w latach 1922-1929 rozparcelowali teren
między obecnymi ulicami Kolumny i Tomaszowską. Od 1915 roku osiedlało się w Wiskitnie co raz więcej ludności napływowej, głównie nie mieckiej. Wiskitno zostało włączone do Łodzi
1 stycznia 1988 roku. Było częścią Górnej, a
dziś osiedla administracyjnego, które obejmu je dwie dawne wsie: Wiskitno i Jędrzejów.

Przy ulicy Świętego Rafała Kalinowskiego
18 kościół pod wezwaniem tegoż
znajduje się +
świętego, a obok niego dom parafialny. Obie budowle wzniesiono według projektu Mirosława
Rybaka. Przed kościołem znajduje się pomnik
świętego Rafała Kalinowskiego. Pozostałością
po dworze jest park założony przez Sierszeńskich (mieli oni niewielki dworek i zabudowania
gospodarcze). Powierzchnia parku wynosi 2,9
hektara. Podstawowym elementem kompozycji parku jest aleja lipowa, zachowana na osi dworu. W drzewostanie parku zwracają uwagę okazałe lipy, klony i topole. W południowo-wschodniej części parku znajduje się murowana kapliczka, kryta namiotowym dachem, ufundowana
przez Sierszeńskich w miejscu tragicznej śmierci ich syna (tu spadł z konia).

Krzyż w parku przy ul. Kolumny

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

WISKITNO

to dawna wieś wielodrożnicowa (ma
nieregularny ksztat i wiele krótkich dróg
wewnętrznych). Położona jest na piaszczysto-żwirowych wzniesieniach (209-217 metrów n.p.m.) utworzonych przez lodowiec.
Owe wzniesienia w języku ludowym nazywano „wirszawki”, „wirsze”, „wirski”. Stąd powstała nazwa „Wierszkando", a później drogą
uproszczeń - Wiskitno.

Pomnik ufundowany przez mieszkańców
Wiskitna zamordowanym Polakom

%

Wracamy do ul. Kolumny. Czeka nas długi spacer w kierunku zachodnim. Przed nami Chojny.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

RADOSŁAW JÓŹWIAK

Najwcześniejsza wzmianka o Wiskitnie znajdu je się w aktach kapituły krakowskiej, przez któ rą wieś szlachecka rodziny Remiszewskich zo stała przejęta w 1419 roku. O Wiskitnie i Re miszewskich wspomina również w swojej kro nice Jan Długosz. Kolejnymi właścicielami Wi skitna byli: Jędrzej Sierszeński, Jakub Frenkiel,

19 POMNIK CZTERNASTU STRACONYCH
+
W maju 1941 roku na terenie Wiskitna
hitlerowcy rozstrzelali czternastu Polaków
- stąd nazwa jednej z ulic. Na rogu
ul. Czternastu Straconych i Świętego Rafała
Kalinowskiego w 1966 roku wystawiono
pomnik poświęcony zamordowanym
Polakom.
Czytamy na nim: „Męczennikom, którzy za
sprawę polską 11 maja 1941 z rąk najeźdźcy
hitlerowskiego polegli, mieszkańcy gminy
Wiskitno”.

RADOSŁAW JÓŹWIAK

%

9

Na Chojnach zachował się klimat dawnej wsi

%uu
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STARE CHOJNY

KRZYSZTOF STANIK

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

WIEŚ CHOJNY POD ŁODZIĄ

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Chojen pochodzą z epoki neolitu. Przy ulicy Kolumny 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 Jelita (ta sama rodzina miała m. in. Stoki i
Sikawę, o których pisaliśmy tydzień temu).
W XVIII wieku właścicielem Chojen był Kasper Stokowski pochowany w klasztorze łagiewnickim. W późniejszych latach część wsi
przeszła w ręce Sulimierskich, Janikowskich,
Wągrowskich i Górskich.
W 1822 roku przeprowadzony został w Królestwie 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 chojeńskie zostały sprzedane Krystianowi i Janowi Krauze oraz Jerzemu Fiszerowi.
Pod koniec XIX wieku nastąpił bezładny rozwój przedmieść, którymi otoczona była Łódź.
Do przedmieść tych zaliczały się także Chojny, nowi właściciele prowadzili ciągłą parcelację majątku, a sieć wąskich uliczek zbliżyła
się do granic Łodzi.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku rodzina Königów zbudowała w Nowych Chojnach
dwie cegielnie - jedną przy południowych
krańcach ulicy Myśliwskiej, a drugą w dość
dużym oddaleniu od Szosy Pabianickiej (na linii ulicy Paderewskiego).
W 1903 roku Łódź została opasana od południa obręczą kolejowej linii obwodowej, przebiegającej przez Chojny (na odcinku południowym).
Tereny Chojen Kolonii przyłączono do Łodzi
w 1906 roku. Tereny Chojen Nowych - w
1915 roku.

To samo miejsce obecnie

%

Ulicą Kolumny dochodzimy do ul. Rzgowskiej.
Jesteśmy na Chojnach.

20 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 nazwa 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 Malinowicz). Przypomnijmy:

O pół mili od Łodzi, w stronie południowej,
pod wsią Chojny, spoczną oczy przechodnia
na wielkim, szaro -marmurowym kamieniu,
wysokim na trzynaście łokci,
na którym sterczy złocony krzyż, prawie
cztery stóp wysoki. Jest o nim legenda
prosta, rzewna. Przed laty 218,
nieopodal drogi, tu właśnie, gdzie teraz
poważny wznosi się kolos, siedział
chłopczyna mały, gorzkimi zalewając się
łzami. W dziecinnym wieku uderzył już o
ciernie na drodze życia, wcześnie
go los powiódł przez srogą szkołę
doświadczenia.

Gdy tak siedzi zapłakany, zdala rozległ się
tętent i coraz bliżej widać pędzącą bryczkę;
chłopczyna powstał; łzy dziecinne
wstrzymały spieszącego podróżnego, który
wezwawszy chłopczyka, pytał go o powód
łez. Chłopiec był sierotą, bez przyjaciół, bez
krewnych, a od wczoraj i bez przytułku; bo
nowy gospodarz wypędził go z dawnej chaty
jego rodziców.
Ten widok niedoli żywo dotknął prawego
obywatela z krakowskich okolic; zabrał on z
sobą chłopczynę, a sam nie mając dzieci, zlał
na niego całą troskliwość ojcowską. /.../
śmierć szlachetnego ziemianina uczyniła
biednego sierotę dziedzicem obszernej
1
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majętności; ale prawe jego serce uważało za
obowiązek okazać swą wdzięczność Niebu
za tak cudownie w ciężkiej chwili zesłaną
opiekę; tu więc, na miejscu, gdzie go
dobroczyńca przed laty jako płaczącego
zastał sierotę, wyniósł kolos, ze znamieniem
wiary i wyrył na nim na pamiątkę rok 1634.
Tym chłopcem był niejaki Jan Malinowicz,
obywatel z krakowskiego.

jednym z najważniejszych w Łodzi. Trasa A-1
prowadzi do Katowic i Krakowa. To jedna z głównych dróg wjazdowych do Łodzi.
Pierwszy polski hipermarket stanął w 1997
roku, właśnie w Łodzi. Dziś sieć ma w Polsce
349 sklepów, należą też do niej m.in. super markety Champion i Globi.
Hipermarket oferuje pod jednym dachem ar tykuły spożywcze, przemysłowe oraz usługi.
Klienci mogą korzystać z bezpłatnego par kingu.

Wzruszający opis nie dostarcza szczegółów, aby je odtworzyć, warto sięgnąć do starych gazet i wspomnień mieszkańców tej
dzielnicy. Wyłoni się z nich obraz najstarszego w Polsce pomnika. Słynna Kolumna Zygmunta w Warszawie powstała dopiero
dziesięć lat później. Łódzka Kolumna Sieroca
została zniszczona w 1939 r. przez hitlerowców, przetrwała w naszej świadomości tylko
dzięki nazwie ulicy Kolumny.
Pomnik składał się z wysokiego czworokątnego piedestału (ok. 2 m), wykonanego z
czarnego marmuru i smukłej kolumny z szarego marmuru, o łącznej wysokości ok. 8 m.
Na oszlifowanych bokach podstawy znajdowały się złocone łacińskie napisy fundacyjne i religijne, a może także objaśniające ideę
wybudowania pomnika. Zatarte litery, nie
odnawiane przez ponad dwieście lat, utrudniały prawidłowe odczytanie nazwiska fundatora. Podawano je różnie: Malinowicz (jak
u Flatta), Mylinowicz, Milinowicz i Mulinowicz. Poszukiwanie w krakowskich źródłach
archiwalnych nie dało jasnej, jednoznacznej
odpowiedzi, która z form nazwiska jest poprawna, wybrano brzmienie Mulinowicz. Rodzina o tym nazwisku zamieszkiwała przed
wiekami w Krakowie i z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że była tożsama z tą, która przygarnęła sierotę z Chojen.

% Pomiędzy domem handlowym i kościołem pw.
św. Wojciecha jest budynek skrywający studnię
głębinową.
22 STUDNIA GŁĘBINOWA
+
Wg planów W. Lindleya przedwojenna Łódź
potrzebowała ok. 150 tys. m sześc. wody na
dobę. Żeby pokryć pierwsze potrzeby rozpo częto wiercenie kilku głębinowych studni
sięgających do pokładów górnej i dolnej kre dy. Wiercono je daleko od centrum miasta,
którego fabryki posiadały własne ujęcia głę binowe. W 1935 r. w krajobrazie chojeńskich
pól pojawiły się dwie charakterystyczne
wieże wiertnicze wykonane z drewna. Przy pominały te, które służyły w innych regio nach do poszukiwań ropy naftowej. Po wy wierceniu ujęć, drewniane konstrukcje zastą piono niewielkimi murowanymi budynkami.
Jeden z nich znajduje się pomiędzy domem
handlowym i kościołem.
WŁODZIMIERZ PFEIFFER

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

%

Przy zbiegu ul. Kolumny i Rzgowskiej stoi
hipermarket Carrefour.

21 Carrefour (ul. Kolumny 6) należy do francu+
skiej sieci hipermarketów i supermarketów, największej w Europie. Grupa Carrefour powstała w 1959 roku we Francji. Pierwszy supermarket otwarty był w Annecy w 1963 roku. Wybudowano 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
KRZYSZTOF STANIK

KRZYSZTOF STANIK

Kolumna Sieroca, lata 20. XX w.

Studnia głębinowa, lata 30. 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”
1
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Centrum handlowe przy ul. Kolumny

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

%uu
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Brama prowadząca na wewnętrzny
dziedziniec

RADOSŁAW JÓŹWIAK

tamy na niej datę 1643 i cztery litery : C C I M
/CIVIS CRACOVIENSIS IOANNES MULENOWIC/, obywatel krakowski Jan Mulinowicz.
Kula jest pamiątką po renowacji świątyni,
przeprowadzonej w 1643 r. z inicjatywy i za pieniądze Mulinowicza. Pierwotnie znajdowała
się wysoko, na szczycie dzwonnicy. Kiedy stary kościół po wybudowaniu nowej świątyni
przeniesiono na ul. Pomorską , to na Chojnach
pozostawiono jedynie pamiątkową kulę z zagadkowymi literami.

Kościół pw. św. Wojciecha na Chojnach przypomina kościół Mariacki w Krakowie
23 Kościół pw. św. Wojciecha (ul. Rzgowska
+
242) został wybudowany w 1492 roku. Początkowo był kościołem filialnym świątyni w Mileszkach. W XVII wieku prawdopodobnie został przebudowany dzięki hojności obywatela krakowskiego Jana Mulinowicza. W 1902 roku powstał projekt murowanej świątyni autorstwa Józefa Dziekońskiego, ale z powodu
rewolucji 1905 r., a potem wybuchu wojny, budowa się wydłużyła. Powstała trójnawowa neogotycka bazylika. Charakterystyczne asymetryczne wieże – wg Wiesława Kononowicza –
były gotowe dopiero w latach 30. XX wieku.

W 1927 roku stary drewniany kościółek
przeniesiono na ul. Pomorską, gdzie stał aż do
1961 roku obok św. Teresy, potem został rozebrany.
W skarbcu kościelnym przechowuje się cenne przedmioty związane z dziejami Chojen : pozłacany kielich mszalny z 1628 r. i srebrną monstrancję z 1638 r. Oba cenne zabytki nie są udostępniane turystom, możemy natomiast bez
trudu obejrzeć trzeci ślad Jana Mulinowicza,
wystarczy stanąć przed bramą kościoła od strony ul. Rzgowskiej i podnieść wzrok na złocistą
kulę umieszczoną nad środkową furtką. Odczy-

Kula zdobiła kiedyś wieżę starego,
drewnianego kościoła.
1

1
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Dwór Górskich na Chojnach ma typowo polski dwuspadowy dach, należy do najstarszych łódzkich zabytków

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.

kowe dekoracje. Dziś w dworku mieści się biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź-Górna oraz restauracja. Na szczęście już obiecane są pieniądze na remont, na razie zrobiono
badania konserwatorskie. W otoczeniu dworku wśród starych drzew, gdzie kiedyś stały budynki folwarku, wzniesiono kilka domków kem-

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

% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stawy Jana” znajduje się w pięknym parku, który jest naturalną enklawą przyrody.
RADOSŁAW JÓŹWIAK

% Warto wspomnieć tu o cmentarzu przy ul.
Kurczaki. Można dojść do niego skręcając w ul. Arego Sternfelda.
24 Cmentarz katolicki pw. św. Wojciecha (ul.
+

%

Przekraczamy ul. Rzgowską. Po lewej stronie
w parku widzimy dawny dworek, dziś MOSiR.
25 Dwór szlachecki na Chojnach (ul. Rzgowska
+
247) pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku,
kiedy majątek należał do Benedykta Górskiego. Mimo gruntownej przebudowy w latach 60.
XX wieku zachował tradycyjny wygląd. Jest parterowy, wybudowany z modrzewiowych bali.
Ma typowy wysoki dach „polski”, łamany (złożony z dwu połaci) i trójkątny naczółek nad gankiem. Ma wąską sień i kilka długich izb mieszkalnych, w pomieszczeniach zachowały się belkowe stropy, fragmenty starych kominków i stiu1

%uu
Stawy Jana - jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych Łodzi
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% Wracamy przez park do ul. Paradnej, przed
nami potężny gmach szpitala Matki Polki.

Stawy Jana

KRZYSZTOF STANIK

KRZYSZTOF STANIK

26 Park i Stawy Jana . Sielski
+
nastrój Chojen zachęcał łodzian
do dalekich, świątecznych wędrówek w poszukiwaniu zieleni, śpiewu ptaków i słońca nie zasnutego
grubą powłoką dymu. Stawy na
Olechówce nęciły przygodą, a karuzele i huśtawki potęgowały wrażenie 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… ?

% Idziemy dalej ulica Kosynierów
Gdyńskich.

Właściciele Starych Chojen - Zimermanowie postanowili wykorzystać
sprzyjające warunki i w 1910 r. uruchomili tuż za dworem zakład hydropatyczny, leczono tu głównie kąpielami, masażami wodnymi, spacerami i słońcem. Wydarzenia wojenne 1914 r. przerwały działalność
zakładu, puste budynki stały niewykorzystane do jesieni 1915 r., wtedy
właśnie umieszczono w nich szpital „lekko-gruźliczy”. Było w nim 85 łóżek, a całość traktowano
jako pierwsze w Łodzi sanatorium. W 1919 r.
otwarto specjalny pawilon na Chojnach, przyjmujący 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 dziecięcy przeniesiono w 1927 r. na ul.Wycieczkową, a
chojeńskie sanatorium służyło wyłącznie dorosłym (leczono rocznie ok. 600 osób). Po 1945 r.
szpital otrzymał imię dr Alfreda Sokołowskiego, pioniera klimatycznego leczenia gruźlicy,
którego metody stosowano m.in. w Łodzi. Dziś
27 Dom Pomocy Społecznej Zgromajest tam +
dzenia Sióstr Służebniczek NMP.

%

Dom przy ul. Sarmackiej

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 niezbędne sprzęty. Wzniesienie kościoła odłożono na lata 1939 - 1941, niestety wojna pokrzyżowała wszystkie plany. Niemcy usunęli zakonników z terenu szpitala. Po 1945 r. szpital pozostał w rękach władz miasta i nosił imię dra
Józefa Brudzińskiego, a bracia znów zamieszkali w starym parterowym domku, w którym
pełnili z poświęceniem służbę samarytańską.
Z okazji zakończenia jubileuszowych obchodów 500. rocznicy urodzin św. Jana Bożego i 70-lecia założenia Konwentu Bonifratrów
w Łodzi, 11 lutego 1996 r. ( Światowy Dzień Chorych) odbyła się w klasztornej kaplicy niecodzienna uroczystość. Szpitalowi przywrócono dawną nazwę św. Jana Bożego, a na dziedzińcu poświęcono jego pomnik.

Dochodzimy do szpitala ojców Bonifratów.

28 Korzystny klimat Starych Chojen spra+
wił, że w 1924 r. postanowili tu wybudować własny szpital Ojcowie Bonifratrzy.
W połowie 1924 r. pojawił się na terenie Łodzi 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. Kościuszki 4 (dziś Kosynierów Gdyńskich 61).
26 sierpnia 1928 r. ks. bp W. Tymieniecki poświęcił kamień węgielny pod mający się budo-

29 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.

Powołana decyzją premiera Rada Obywatelska Budowy Pomnika-Szpitala przyjęła patronat nad ogromną inwestycją, jej projekt powstał w pracowni architekta Janusza Wyżnikiewicza i obejmował nowatorski kompleks
budynków dwu szpitali: kobiecego oraz pediatrycznego.
21 października 1983 r. nastąpił długo oczekiwany moment wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty pawilonu ginekologiczno-położniczego.
Warto w tym miejscu przytoczyć kilka zdań
z tego dokumentu i posmakować stylistyki
tamtych lat: „Niech ten Pomnik -Szpital bę dzie świadectwem kontynuowania tradycji,
od stuleci przez Matki -Polki wpajanej swym
córkom i synom, że wszystkiemu co najlep sze poświęca codzienny trud, a gdy przyjdzie
potrzeba, nie szczędzi nawet krwi i życia.
Niech stanie się symbolem walki kobiet pol skich o pokój dla swych dzieci, dla swego oj czystego domu. Dla wszystkich ludzi.
Niech ten szpital, wznoszony ofiarnością ca łego społeczeństwa, będzie pomocny
wszystkim kobietom -matkom. Niech stanie
się ośrodkiem promieniującym w dziedzinie
zdrowotnej ...”

Po okresie zimowych przygotowań, w marcu 1984 r. rozpoczęto roboty budowlane, a już
1
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w Dniu Matki - 26 maja 1988 r. uroczyście przekazano pawilon do zagospodarowania!
Kilka dni wcześniej w holu odsłonięto rzeźbę Kazimierza Karpińskiego „Macierzyństwo”.
Przekazała ją szpitalowi „W hołdzie Matkom”
- załoga Zakładów Przemysłu Bawełnianego
im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Druga, bardziej monumentalna rzeźba o tym samym tytule zdobi wjazd na estakadę od strony ul.
Rzgowskiej. Autorami tej pracy są warszawscy rzeźbiarze Tadeusz Markiewicz, Andrzej
Karwowski i Stanisław Romańczuk.
Bez trudu zauważymy także trzeci pomnik
umieszczony na rogu ul. Rzgowskiej i Parad nej, najstarszy w tej grupie. Jest to głaz wa żący blisko 40 ton wydobyty z kopalni beł chatowskiej i przewieziony do Łodzi w czy nie społecznym. Upamiętniono nim podjęcie
decyzji o budowie CZMP.
Jest na nim tablica z marca 1983 r. na któ rej czytamy:
Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Matki
Łodzi wznoszony z inicjatywy WRON
dla uczczenia trudu, poświęcenia i bohater stwa matek polskich ufundowany przez
Polaków z kraju i z zagranicy.

6 czerwca 1988 r. przyjęto do szpitalnej Poradni Ginekologicznej i Patologii Ciąży pierwsze pacjentki. Część łóżkową w pawilonie ginekologiczno-położniczym otwarto 30 marca
następnego roku, a w czerwcu 1990 r. zaczął
1

KRZYSZTOF STANIK

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

Tablica przypominająca genezę szpitala

działać szpital pediatryczny. Oznaczało to osiągnięcie stanu pełnej gotowości w niesieniu specjalistycznej opieki medycznej.
CZMP stanowi jednolity organizm szpitalny, 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 oddziały: niemowlęcy, chirurgii dziecięcej, wewnętrzny, kardiologii i kardiochirurgii, neurologii, okulistyki itp. Każdy oddział stanowi bazę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z oddziałami szpitala powiązany jest zespół 21 specjalistycznych przychodni pediatrycznych, udzielających rocznie
blisko 80 tys. porad.
Pawilon ginekologiczno-położniczy wybudowano w południowej części kompleksu, z dojazdem 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 specjalistyczne świadczą usługi medyczne zarówno mieszkankom Łodzi, jak i kobietom z całego kraju.
Na terenie CZMP znajdują się dodatkowe
pawilony : anatomia patologiczna, kuchnia ze
stołówką, pralnia, warsztaty - połączone długimi 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.
30 W sąsiedztwie wybudowano także spo+
re osiedle mieszkaniowe, według projektu arch.
Danuty Walter, przeznaczone początkowo dla
kadry medycznej, stało się osiedlem ogólnodostępnym. Po zachodniej stronie szpitala wzniesiono hotel Eskulap (ul. Paradna 46), ciekawie
zaprojektowany przez arch. Marka Wiśniewskiego, przeznaczony dla personelu, służy także uczestnikom sympozjów naukowych oraz
osobom oczekującym na przyjęcie do szpitala, 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.

%uu

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NASZEGO SPACERU

1 ul. Kazimierza Odnowiciela 5 - kościół pw.
+

12 ul. Śląska 168 - Miejski Ośrodek Sportu i
+

24
+ ul. Kurczaki 81 - cmentarz pw. św. Wojciecha,

św. Jana Ewangelisty.

Rekreacji Młynek

tzw. Kurczaki

2 rzeka Olechówka
+
3 osiedle Olechów-Janów
+
4 tory na Olechowie i tablica dedykowana
+

13 ul. Informatyczna 1 - fabryka Della
+
14 al. Ofiar Terroryzmu 11 września
+
15 ul. Zakładowa 97 - Flextronics Logistics
+
16 ul. Tomaszowska 85 - dawna remiza
+
17 ul. Kolumny - Wiskitno - krzyż w parku
+
18 Wiskitno - kościół pw. św. Rafała
+

25 ul. Rzgowska 247 - dwór szlachecki, dziś
+
biuro MOSiR „Stawy Jana”

więźniom obozów
5 ul. Andrzejewskiej 5 - EC-4
+
6 ul. Lodowa 78 - cmentarz pw. św. Anny na
+

Zarzewie

Kalinowskiego

7 ul. Papiernicza 7 - firma Bosch Siemens
+
8 ul. Dostawcza 4 - firma Mikomax
+
9 ul. Dąbrowskiego 216 - Indesit
+
10
+ ul. Lodowa/ul. Dąbrowskiego - stara pompa
11 ul. Tomaszowska - stawy na Olechówce
+

19 Wiskitno - pomnik Czternastu Straconych
+
20
+ ul. Kolumny/ul. Rzgowska - Kolumna Sieroca
21 ul. Kolumny 6 - Carrefour
+
22 studnia głębinowa
+
23
+ ul. Rzgowska 242 - kościół pw. św. Wojciecha

26 Park i Stawy Jana
+
27
+ ul. Kosynierów Gdyńskich 20 - Dom Pomocy

Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP
28
+ul. Kosynierów Gdyńskich 61 - szpital Ojców
Bonifratratrów i kościół pw. św. Jana Bożego
29 ul. Rzgowska 281/289 - Szpital Centrum
+
Zdrowia Matki Polki
30 osiedle za ul. Matek Polskich
+
31 ul. Paradna 46 - hotel Esculap
+

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

Kolejny 23 października – Śródmieście i Polesie
11

