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 Historia Starego Polesia jest krótka i niebanalna, jest            
więc bardzo łódzka. Zacznijmy jednak od tego, że Stare Polesie 
nie jest ani stare, ani nie powstało na terenach leśnych.               
Tak naprawdę Stare Polesie zbudowano na polach łódzkich 
staromieszczan trzy ćwierci wieku po pierwszych murowanych 
kwartałach miasta.

 Sama nazwa Stare Polesie liczy sobie zaś dopiero 22 lata...     
Tak się bowiem składa, o czym wie niewielu mieszkańców,           
że Łódź od 1993 roku nie dzieli się już administracyjnie na dziel-
nice, lecz na osiedla. Przed 1993 rokiem nikt nie posługiwał się 
tą nazwą. O tym, jak nazywano tę część miasta opowiemy            
za chwilę.

 Stare Polesie jest więc osiedlem położonym w Strefie Wielko-
miejskiej, a więc w ścisłym centrum Łodzi. Rozpościera się ono 
na powierzchni ok. 5,5km2 w granicach ulic: Wólczańskiej             
(na wschodzie), Srebrzyńskiej / Ogrodowej (na północy),               
al. Włókniarzy (na zachodzie) i Wróblewskiego (na południu). 
Bliskimi sąsiadami Starego Polesia są zatem zarówno ulica Piotr-
kowska, jak i Manufaktura (dawne imperium Izraela Poznańskie-
go), Stary Cmentarz na Ogrodowej, czy też Park na Zdrowiu.

STARE POLESIE 
                  - skoncentrowana historia łódzkości 
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 Co ciekawe, w granicach osiedla Stare Polesie wydziela się 
mniejsze dwa obszary: Politechniczna (od al. Mickiewicza do         
ul. Wróblewskiego) oraz... Stare Polesie. Źródła tego zamieszania 
odsyłają nas do roku 2005, gdy podział administracyjny Łodzi 
uzupełniono o podział nowy - na obszary w ramach Systemu 
Informacji Miejskiej (i podano wzór tabliczek informacyjno-adre-
sowych, jakie ujrzeć możemy na łódzkich budynkach).                      
W ramach podziału administracyjnego wydzielono 36 osiedli,      
w ramach Systemu Informacji Miejskiej - 56. 
 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w przy-
padku Starego Polesia określenie granic 
obszaru w ramach Systemu Informacji Miej-
skiej jest uzasadnione: al. Mickiewicza wraz z 
Parkiem Poniatowskiego stanowią naturalną granicę spójnego 
morfologicznie obszaru kamienicznej zabudowy centrum miasta. 

Oto więc Stare Polesie: 
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 Gdyby brać pod uwagę liczbę ludności, to Stare Polesie        
(prawie 37 000 mieszkańców) jako osobne miasteczko byłoby 
zbliżone wielkością do Cieszyna, a większe od Łowicza, Lęborka, 
czy Zakopanego. Byłoby miasteczkiem niewiele mniejszym         
od Świnoujścia, Malborka czy Sopotu.  

 Jak stare jest więc Stare Polesie? Na czym oparto związek 
tego osiedla z lasem? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy            
w kalendarium. 

 Na mapie z połowy XIX w. (źródło: Łódź. Dzieje miasta, tom 1) 
tereny obecnego osiedla Stare Polesie  w ogóle nie są uwzględnione. 
Były to bowiem wówczas pola uprawne mieszczan, których domy 
znajdowały się na Starym Mieście, na północnym brzegu Łódki, 
zwanej wówczas Ostrogą. Rajmund Rembieliński, który w 1820 
roku wyznaczał działki pod osadę sukienniczą (obecny Plac Wol-
ności) i planował budowę Nowego Miasta, przyjął zasadę, której 
trzymano się przez kolejnych kilkadziesiąt lat, by nie budować na 
ziemi uprawnej, która służy żyjącym mieszkańcom. 

STARE POLESIE 200 lat temu:
                             pola, pola, pola

Zakopane                   
Lębork                       
Stare Polesie              
Sopot                          
Malbork                     

27 556
35 443
36 946
37 654
38 950
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 Jak widać, w roku 1840, działki przy ulicy Wólczańskiej 
(pierwsza ulica od lewej) dochodzą od południa jedynie do linii 
dzisiejszej ulicy Zamenhofa. Przed rokiem 1840 bowiem Łódź 
rozwija się, jak to określił Marek Koter, jako „trójmiasto” wzdłuż 
linii ulicy Piotrkowskiej: na północy Stare Miasto i dopiero wyty-
czona osada sukiennicza Nowe Miasto, na południu zaś - osada 
fabryczna Łódka. 

 Samą ulicę Wólczańską (od wsi Wólka, położonej na południu) 
wytyczono w 1825r., a wydzielone wzdłuż niej działki przezna-
czono później dla tkaczy lnu i bawełny. I choć lata 30. to prawdzi-
wy początek Łodzi przemysłowej (powstają pierwsze fabryki nad 
Jasieniem), to dzisiejsze Stare Polesie przez długie jeszcze lata 
tkwić będzie w epoce Łodzi rolniczej, przedprzemysłowej.               
I, co ciekawe, to nawet dzisiaj doskonale widać na Starym Polesiu!

Plan Łodzi poł. XIX w., Łódź. Dzieje miasta, tom 1  
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 W co trudno uwierzyć, Łódź opisywana była na początku XIX 
wieku jako miejsce szczególnie zasobne w wodę, w rzeki.          
Stanisław Staszic i Rajmund Rembieliński opisywali rzeki Łódkę   
i Jasień jako cieki o głębokości ponad 1m i niewykazujące 
tendencji do wysychania. Przeciwnie, obserwowano, że Łódka 
każdego roku wylewała - zalewane były okresowo tereny 
nadbrzeżne, co wpływało na ich bagnisty charakter. Przez 
obszar dzisiejszego Starego Polesia na początku XIX wieku    
również płynęła rzeczka, a jej nurt biegł z północnego wschodu 
na południowy zachód. Po dziś dzień widoczna jest dolina tej 
rzeczki - w przebiegu ulicy Pogonowskiego zaznacza się wyraźne 
zagłębienie na odcinku między ulicami 6 Sierpnia i Andrzeja. 
Granice pól wyznaczano zatem równolegle do biegu rzeczki.       
Po wyznaczeniu prostopadłej siatki ulic wzdłuż osi Piotrkow-
skiej, okazało się, że granice miedz biegną po skosie względem 
siatki ulic Nowego Miasta. Skośna siatka działek i zabudowy 
widoczna z lotu ptaka oraz łatwy w obserwacji skośny przebieg 
takich staropoleskich ulic, jak Legionów za Gdańską, al. 1 Maja, 
Więckowskiego, 6 Sierpnia za skrzyżowaniem z Żeligowskiego, 
Curie-Skłodowskiej czy Kopernika są współczesnym świadectwem 
nieodległej rolniczej historii tego obszaru Łodzi. Stare Polesie 
staje się tym samym historycznym miejscem widocznego 
zderzenia sztucznych, geometrycznych planów twórców Łodzi 
przemysłowej z naturalną topografią terenów jeszcze 200 lat 
temu stanowiących żyzne pola uprawne. 
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 Z chwilą wybudowania w latach 30. XIX w. pierwszych fabryk 
włókienniczych, miasto zaczęło się gwałtowniej rozwijać.           
Ściągali tu licznie tkacze, przędzarze, robotnicy fabryk. Naszki-
cowana tylko przez Rembielińskiego siatka ulic oraz granice 
Nowego Miasta i osady Łódka szybko stały się niewystarczające.                 
W latach 60. XIX stulecia miasto zaczyna się w tych granicach 
dusić. Konieczne staje się wyznaczenie kolejnych ulic oraz 
poszerzenie granic miasta.  Wtedy to właśnie wytyczone zostają 
jako przedłużenia przecznic Piotrkowskiej w kierunku zachod-
nim ulice: Cegielniana i Nowocegielniana (obecna Więckowskie-
go), św. Andrzeja (ob. Andrzeja Struga), Milscha (ob. Kopernika), 
Podleśna (ob. Curie-Skłodowskiej), św. Benedykta (ob. 6 Sierpnia), 
Dzielna (ob. Zielona), Zawadzka (ob. Próchnika). Wyznaczone 
zostają również ulice równoległe do ul. Piotrkowskiej: Długa          
(ob. Gdańska), Pańska (ob. Żeromskiego), Lipowa (1888).

STARE POLESIE 150 LAT TEMU: 
              Dzielnica Wiązowa

Było to jedyne miejsce, w którym przez długi jeszcze czas łany żyta 
dochodziły bezpośrednio do pryncypialnej ulicy przemysłowego miasta. 
W regularnym planie Łodzi aż do drugiej połowy XIX wieku zaznaczała się 
tu charakterystyczna nieregularna wyrwa. Daje się ona odczytać również 
w dzisiejszym planie miasta dzięki odmiennemu, niż gdzie indziej, skośne-
mu względem ulicy Piotrkowskiej ułożeniu działek budowlanych, wytwo-
rzonych z dawnych pól

Marek Koter, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej 
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 Pośrodku świeżo rozparcelowanego obszaru zostaje wyzna-
czony duży plac publiczny, który przyjmuje nazwę Zielonego 
Rynku, bowiem szybko staje się miejscem handlu warzywami         
i owocami, zwożonymi do miasta przez okolicznych chłopów. 
 Opisana regulacja terenów obowiązywać będzie przez kolej-
nych kilkadziesiąt lat. Następna oficjalna regulacja nastąpi dopie-
ro w roku 1906. To „ściśnięcie” miasta w sztywnych i ciasnych 
granicach będzie jednym z głównych powodów, dla których         
w drugiej połowie XIX wieku Łódź rozrasta się do wewnątrz, 
gęstnieje zabudowa, a budynki parterowe stopniowo wypierane 
są przez kilkupiętrowe. 
 Na razie, 150 lat temu, Stare Polesie jest jeszcze obszarem 
zabudowanym w stopniu niewielkim, a enklawy gęstszej zabu-
dowy występują jedynie we wschodniej części, w sąsiedztwie 
ulicy Piotrkowskiej. 
 W latach 60. XIX w. jednak w wyniku wprowadzenia maszyn 
parowych w łódzkim przemyśle dochodzi do swego rodzaju 
rewolucji - fabryki uwalniają się od przymusu budowania nad 
rzekami. W efekcie tej zmiany w trakcie kolejnych 20 - 30 lat 
dochodzi do chaotycznego, nieplanowego przemieszania zabudo-
wy przemysłowej i mieszkalnej. Tym samym plany Rembielińskie-
go (twórcy Nowego Miasta i osady nad Jasieniem) dotyczące wyraź-
nego oddzielenia przestrzeni mieszkalnej od przemysłowej palą na 
panewce. Jeden z pierwszych kroków na drodze odrzucenia 
rozdziału funkcji mieszkalnej i fabrycznej w mieście robi Poznań-
ski rozpoczynając budowę swego bawełnianego imperium            
na terenach rolniczych położonych w sąsiedztwie najstarszych 
łódzkich zabudowań (obszar dzisiejszej Manufaktury). Zaplanowa-
ny, uporządkowany i być może monotonny krajobraz Łodzi wcze-
snoprzemysłowej ustępuje miejsca urbanistycznemu chaosowi,    
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gdzie drewniane domy rękodzielników sąsiadują z wysokimi 
kamienicami czynszowymi, a obok nich wyrasta fabryka. Zaczy-
na się na dobre epoka gwałtownego rozwoju miasta kominów. 
Stare Polesie staje się najdobitniejszym przykładem tego żywio-
łu. Po dziś dzień nie da się wskazać jakiegokolwiek racjonalnego 
podziału funkcjonalnego w granicach osiedla. A żywiołowy 
rozwój lat 70. XIX wieku skutkuje również i tym, że nie znajdzie 
się już miejsca w tym fragmencie miasta na park, większy skwer, 
czy też niehandlowy plac. Liczy się każda działka, w kluczowych 
latach gwałtownego rozwoju osiedla nikt nie chce i nie potrafi 
spojrzeć na zabudowę z lotu ptaka, by zadbać o minimum warun-
ków do higienicznego i przyjemnego życia. Odwrotną, być może 
w pewnym sensie dobrą, stroną tego medalu jest fakt, iż Stare 
Polesie pośród wielu łódzkich osiedli wyróżnia się specyficzną 
jednorodnością morfologiczną. To właśnie w tym fragmencie 
miasta mamy do czynienia z największym skupieniem specyficz-
nie łódzkich kompleksów: na froncie działki willa / pałac, w głębi 
manufaktura / fabryka z kominem. Przemieszanie funkcji miesz-
kalnej z przemysłową dotyczy na Starym Polesiu nie tylko kwar-
tałów, lecz w zasadzie pojedynczych działek. 
 Stare Polesie przełomu lat 60. i 70. XIX wieku to miejsce,           
o którym w Łodzi mówi się „Dzielnica Wiązowa”, a obecny Zielony 
Rynek zwie się Rynkiem Wiązowym. Pochodzenie tej nazwy nie 
jest stuprocentowo jasne. Z dużym prawdopodobieństwem 
powiedzieć można, że nie pochodzi ona od drzew porastających 
tę część miasta. Wszak, jak już to wspomniano, Stare Polesie 
zbudowano na polach. Z większym prawdopodobieństwem 
twierdzić natomiast można, że nazwa się wzięła od określenia 
pola (Rola Wiązowa), na którym dokonano parcelacji działek pod 
dzisiejsze Stare Polesie. 
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STARE POLESIE 100 LAT TEMU: 
        wyjaśnia się zagadka nazwy "Polesie"

 Na mapie Rudolfa Micińskiego z 1872 r. (źródło: Krzysztof 
Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź) wyraźnie widać już 
skośną siatkę działek charakteryzującą osiedle. Widoczna jest 
także płynąca niegdyś przez Stare Polesie rzeczka.

 W roku 1902 otwarta zostaje linia Kolei Warszawsko-Kaliskiej 
oraz Dworzec Kaliski, co znacznie przyspiesza rozwój zabudowy 
Starego Polesia na zachodzie. Lata 1890 - 1914 to czas najinten-
sywniejszej zabudowy o charakterze wielkomiejskim na Starym 
Polesiu. Powstają wówczas całe bloki kamienic wypełniających 
kwartały wytyczone na zachód od ulicy Wólczańskiej. Miejska 
zabudowa coraz wyraźniej zbliża się do granicy Lasu Miejskiego, 
jaka przebiega na wysokości linii kolejowej (pod budowę torów 
wycięty zostaje cały pas lasu). Pozostałością dawnego Lasu Miej-
skiego jest położony przy ul. Krzemienieckiej, ustanowiony             
w 1937 roku Rezerwat Ścisły w parku na Zdrowiu. Spacerując         
w jego pobliżu lepiej możemy zrozumieć, co miał na myśli           

Miciński, plan 1872 (Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź)
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gdzie drewniane domy rękodzielników sąsiadują z wysokimi 
kamienicami czynszowymi, a obok nich wyrasta fabryka. Zaczy-
na się na dobre epoka gwałtownego rozwoju miasta kominów. 
Stare Polesie staje się najdobitniejszym przykładem tego żywio-
łu. Po dziś dzień nie da się wskazać jakiegokolwiek racjonalnego 
podziału funkcjonalnego w granicach osiedla. A żywiołowy 
rozwój lat 70. XIX wieku skutkuje również i tym, że nie znajdzie 
się już miejsca w tym fragmencie miasta na park, większy skwer, 
czy też niehandlowy plac. Liczy się każda działka, w kluczowych 
latach gwałtownego rozwoju osiedla nikt nie chce i nie potrafi 
spojrzeć na zabudowę z lotu ptaka, by zadbać o minimum warun-
ków do higienicznego i przyjemnego życia. Odwrotną, być może 
w pewnym sensie dobrą, stroną tego medalu jest fakt, iż Stare 
Polesie pośród wielu łódzkich osiedli wyróżnia się specyficzną 
jednorodnością morfologiczną. To właśnie w tym fragmencie 
miasta mamy do czynienia z największym skupieniem specyficz-
nie łódzkich kompleksów: na froncie działki willa / pałac, w głębi 
manufaktura / fabryka z kominem. Przemieszanie funkcji miesz-
kalnej z przemysłową dotyczy na Starym Polesiu nie tylko kwar-
tałów, lecz w zasadzie pojedynczych działek. 
 Stare Polesie przełomu lat 60. i 70. XIX wieku to miejsce,           
o którym w Łodzi mówi się „Dzielnica Wiązowa”, a obecny Zielony 
Rynek zwie się Rynkiem Wiązowym. Pochodzenie tej nazwy nie 
jest stuprocentowo jasne. Z dużym prawdopodobieństwem 
powiedzieć można, że nie pochodzi ona od drzew porastających 
tę część miasta. Wszak, jak już to wspomniano, Stare Polesie 
zbudowano na polach. Z większym prawdopodobieństwem 
twierdzić natomiast można, że nazwa się wzięła od określenia 
pola (Rola Wiązowa), na którym dokonano parcelacji działek pod 
dzisiejsze Stare Polesie. 

Onegdaj omówiliśmy panujące na Polesiu konstantynowskim stosunki, 
wskazując, iż cały szereg nieuregulowanych i nieprzemyślanych spraw 
naraża mieszkańców nowej kolonii na olbrzymie przykrości. Pragniemy do 
tej wiązanki dorzucić jeszcze jedną rzecz, niemniej ważną od poruszonych 
w poprzednim artykule. Polesie konstantynowskie jest położone zupełnie 
na uboczu. Po niektóre rzeczy potrzebne do domowego gospodarstwa, 
trzeba chodzić do miasta. Zarząd miasta przewidział wprawdzie te 
trudności i postanowił założyć na Polesiu spółdzielnię spożywców, która 
miała zaopatrywać mieszkańców kolonii w najniezbędniejsze rzeczy. Ale 
spółdzielnia ta, jak nas informowali lokatorzy, nie spełnia swego zadania. 
Jest bardzo mała. Niewiele można w niej otrzymać. A wszak kolonia nie 
składa się z kilkudziesięciu ludzi. Mieszka tam kilkaset rodzin. Potrzeby tak 
wielkiej ilości ludzi są znaczne. I obecnie muszą wszyscy udawać się po 
zakupy na odległy Zielony lub Bałucki Rynek

fragm. art. z „Ilustrowanej Republiki” z 1930 r.

Stanisław Staszic, gdy w początkach XIX wieku okolice Łodzi okre-
ślał mianem „dzikiej natury”. To jedyny zachowany fragment 
pierwotnego lasu w tej części miasta. Park na Zdrowiu oraz Park 
Poniatowskiego (również znajdujące się w granicach dawnego Lasu 
Miejskiego) nie mają już oryginalnego drzewostanu sprzed epoki 
przemysłowej - został on wycięty w pień na przełomie XIX i XX 
wieku.
 Otóż właśnie, nazwa „Polesie” pojawia się w użyciu około roku 
1915 na określenie fragmentu lasu miejskiego, który wykarczowa-
no z inicjatywy magistratu jesienią 1914 r., a więc z początkiem       
I Wojny Światowej. To tereny, na których w latach 30. XX wieku 
powstanie osiedle Montwiłła-Mireckiego. Zanim osiedlu zostanie 
przypisane imię tego bojownika PPSu, łodzianie mówić będą          
o Polesiu Konstantynowskim. I w tym znaczeniu nazwa, przyznajmy, 
ma uzasadnienie. Wszak wspomniane osiedle rzeczywiście zbudo-
wano w miejscu całkowicie wyrąbanego lasu. 
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 Sto lat temu Stare Polesie poczyna zaludniać się mieszkańcami 
pochodzenia żydowskiego. Przybywają oni do Łodzi uciekając 
przed pogromami i restrykcjami, na jakie byli narażeni w carskiej 
Rosji. W Łodzi określa się tych imigrantów mianem Litwaków.         
Z początkiem XX wieku jest ich już tylu, że nie mieszczą się w 
starej dzielnicy żydowskiej, na Starym Mieście, nad Łódką. Osie-
dlają się więc we wschodniej części Starego Polesia, czego dowo-
dem budowa Synagogi Litwaków przy ul. Wólczańskiej 6 (zburzo-
nej w 1939 roku przez hitlerowców). 
 Kolejnym impulsem do gwałtownego rozwoju osiedla staje się 
uruchomienie linii tramwajów elektrycznych w Łodzi - najwcze-
śniejszych w Królestwie Polskim. Pierwsze dwie linie omijają 
jeszcze zachodnią część miasta, dwie kolejne jednak „wjeżdżają” 
już w nasze osiedle. W roku 1899 uruchomiona zostaje linia           
na trasie Nowowysoka (ob. Tramwajowa) - Konstantynowska (ob. 
Legionów) - cmentarz, zaś w 1900 r. linia z Placu Kościelnego do 
Leśniczówki Milscha (przez ul. Św. Andrzeja). W 1904 r. pojawia 
się tramwaj na ul. Długiej (ob. Gdańskiej), z kolei w 1910 roku linia 
do Konstantynowa Łódzkiego. 
 Sto lat temu po ulicach Starego Polesia jeżdżą już regularnie 
tramwaje, a w zabudowie obecne są niemal wszystkie najcenniej-
sze architektonicznie pałace, wille i kamienice. Stare Polesie staje 
się już elegancką częścią miasta. Wystarczyło na to nieco ponad 
ćwierć wieku... Wskutek narzekań mieszkańców na nieznośne 
zabłocenie placu, jeszcze w roku 1899 wybrukowany zostaje 
Zielony Rynek, pojawiają się plany budowania tam hal, tym 
pilniejsze, że usuwane jest właśnie targowisko z płyty Nowego 
Rynku (Placu Wolności). Plany przebudowy Nowego Rynku 
warto w tym kontekście wspomnieć również z powodu smacznej 
ciekawostki - otóż Dawid Lande w 1899 r. tworzy projekt okazałe-
go ratusza (stary, zbudowany w 1828 r., gdy Łódź liczyła kilkaset 
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razy mniej mieszkańców, magistratowi już nie wystarcza). Rodzą 
się uzasadnione wątpliwości, czy tak okazały budynek zmieści się 
na małych działkach, jakie były dostępne na Nowym Rynku. Poja-
wiają się pierwsze głosy, by wystawić okazały gmach ratusza na 
działce przy Zielonym Rynku, po północnej stronie Zielonej, tam 
mniej więcej, gdzie współcześnie znajdują się modernistyczne 
kamienice z widokiem na willę Kellera. A więc w 1900 roku 
byliśmy o krok od stania się prawdziwym centrum Łodzi. Niestety, 
jak zwykle na przeszkodzie stanęły finanse - wykup gruntu od 
Kellera i budowa gmachu przekroczyły możliwości Magistratu.       
A szkoda!

Na planie miasta z 1906 r. układ staropoleskich ulic w stosunku do 
współczesnego przedstawia się następująco: ul. Zielona kończy 
się na Żeligowskiego, która wyznacza właściwie granicę zabudo-
wy w Dzielnicy Wiązowej, ul. Żeromskiego nie dochodzi jeszcze 
do ul. Legionów, lecz kończy się na Próchnika. Skłodowskiej-Curie 
z kolei nie dochodzi jeszcze do Gdańskiej, tylko do Żeromskiego.

Ratusz miejski (Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź)

12



13

STARE POLESIE 50 LAT TEMU: 
            nowe porządki dzielnicowe

STARE POLESIE: 
       historia zapisana w nazwach ulic

 Po II Wojnie Światowej Polesie administracyjnie obejmuje 
obszar aż do ul. Piotrkowskiej. Jeszcze w latach 50. granica między 
Polesiem a Śródmieściem przebiega wzdłuż ulic Nowomiejskiej       
i Piotrkowskiej. Dopiero 1 stycznia 1960 r. po oficjalnym ogłosze-
niu podziału Łodzi na pięć dzielnic, granicę między Polesiem             
a Śródmieściem ustanawia się w śladzie ul. Wólczańskiej. W grani-
ce Polesia włączone zostają wsie Karolew i Retkinia, które w 
latach 70. XX wieku zabudowane zostaną wielką płytą, a Stare 
Polesie, dotychczas dominujący obszar zabudowy na zachód        
od ul. Piotrkowskiej, zostanie znacząco zmarginalizowane. 
 Druga połowa XX wieku w tkance architektonicznej nie przy-
nosi Staremu Polesiu żadnych nowości. Władze miasta wskutek 
skomunalizowania setek prywatnych kamienic, nie radzą sobie        
z utrzymaniem zasobów, nie potrafią właściwie zadbać o budynki, 
wskutek czego wiele z nich niszczeje czekając na lepsze czasy. 
Niektóre z kamienic i fabryk niestety naszych czasów nie doczekały. 

 Nazewnictwo ulic staropoleskich układa się w pewną spójną      
i logiczną całość. Da się wskazać wyraźne dziedziny życia osiedla, 
które zamknięto w tych nazwach. Są to: wojskowa przeszłość 
osiedla, społecznicy i przedwojenni działacze socjalistyczni oraz 
nazwy historyczne, terenowe (opisujące historię miejsca). Przyj-
rzyjmy się im po kolei.



Na planie miasta z 1906 r. układ staropoleskich ulic w stosunku do 
współczesnego przedstawia się następująco: ul. Zielona kończy 
się na Żeligowskiego, która wyznacza właściwie granicę zabudo-
wy w Dzielnicy Wiązowej, ul. Żeromskiego nie dochodzi jeszcze 
do ul. Legionów, lecz kończy się na Próchnika. Skłodowskiej-Curie 
z kolei nie dochodzi jeszcze do Gdańskiej, tylko do Żeromskiego.

14

ulicę tę wyznaczono jako przecznicę Piotrkowskiej już w 1825 r.     
i nosiła wówczas miano Krótkiej. W roku 1863 przemianowano ją 
(w ramach regulacji nazw ulic biegnących na zachód od głównej 
arterii miasta) na ul. św. Benedykta, prawdopodobnie na cześć 
Benedykta Tykla (B. Tykel: 1791 - 1859, dowódca artylerii lekko-
konnej Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego stacjonującej 
w Łęczycy, Naczelnik Sekcji Fabrycznej w Komisji Województwa 
Mazowieckiego w czasach tworzenia planów osady sukienniczej). 
Jak w kilku innych przypadkach, przypuszcza się, iż miano „świę-
tego” dodawano w nazwach łódzkich ulic często dla niepoznaki, 
po to, by zmylić zaborcę, odwrócić jego uwagę od głównej postaci, 
którą chciano uhonorować tą nazwą. Podobnie uczyniono np.        
z ulicą św. Andrzeja. Miano 6 Sierpnia nadano ulicy w 1919 roku, 
dla upamiętnienia wymarszu w 1914 r. I Kompanii Kadrowej 
Strzelców, stworzonej przez Józefa Piłsudskiego jako zalążek 
Wojska Polskiego. Ulica w latach 1946 - 1990 nosiła również 
miano 22 Lipca. 

wyznaczono ją w latach 60. XIX wieku pod nazwą Pasażu Szulca, 
ponieważ rozdzielała parcele łódzkich fabrykantów Pawła                   
i Ottona Szulców. Nazwę ulicy zmieniono na al. 1 Maja w roku 
1919 w przeddzień pierwszych w niepodległej Polsce obchodów 
Święta Pracy, a odbyło się to ponoć w atmosferze dużej awantury 
w Radzie Miasta. Mająca większość grupa socjalistycznych 
radnych miejskich przeforsowała nową nazwę wbrew głośnym 
protestom opozycji. Warto również zwrócić uwagę na powód, dla 
którego ulicę tę nazwano aleją: bogaty szpaler drzew rosnących 
po obu stronach drogi.

6 Sierpnia 

Al. 1 Maja 
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wytyczona w 1827 r. jako ulica Główna, prowadząca od ul. Piotr-
kowskiej do ul. Łąkowej. Od 1845 r. nosiła miano ul. św. Anny, 
aleją Mickiewicza jest od 1951 roku na cześć narodowego wieszcza.

Al. Mickiewicza  

to jedna z najmłodszych ulic, utworzona dopiero w latach 70. XX 
wieku w śladzie znacznie poszerzonych ulic Towarowej, Nowoto-
warowej i Letniej, które biegły wzdłuż torów Kolei Warszawsko-
-Kaliskiej. Nazwa podkreślać miała fabryczny i robotniczy charakter 
miasta.

Al. Włókniarzy   

wytyczona w 1827 r. jako ul. Przejazd, przecznica Piotrkowskiej. 
Od 1863 r. św. Andrzeja. Istnieją przypuszczenia, że mogła zostać 
tak nazwana na cześć prezydenta Łodzi Andrzeja Rosickiego, 
który aktywnie wspierał powstańców styczniowych. Ulicą 
Andrzeja Struga została dopiero po II Wojnie Światowej. Łodzianie 
jednak po dziś dzień zwyczajowo zwą ją ulicą Andrzeja, tak samo 
od 1863 roku. Andrzej Strug (1871-1937) był politykiem socjalistą, 
pisarzem, w trakcie I Wojny Światowej walczył w Legionach 
Polskich. Zasiadał we władzach naczelnych PPS, był senatorem, 
prezesem Ligi Ochrony Praw Człowieka i Obywatela, autorem 
cenionych powieści. 

Andrzeja Struga   

A
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wytyczona jeszcze w XIX wieku, do 1910 roku zwana ulicą 
Smutną, od 1913 - Czarną Drogą (bo wysypana była szlaką z 
fabryk). W obecnej postaci nazwa obowiązuje od 1948 roku, 
prawdopodobnie dla upamiętnienia wojskowej przeszłości tego 
miejsca - nieopodal, w stronę ul. św. Jerzego funkcjonowały 
wojskowe koszary artylerii lekkiej z rampą kolejową, na której 
wyładowywano amunicję. 

Artyleryjska

na planie miasta z 1883 r. widnieje jako Szosa na Cmentarz. Jej 
nazwa oczywiście wiąże się z faktem, że stanowiła szlak komuni-
kacyjny na Stary Cmentarz. 

Cmentarna   

istnieje z pewnością od 1873 roku, prowadziła od ul. Długiej          
w stronę Lasu Miejskiego, z tego też powodu do roku 1938 nosiła 
miano Podleśnej. Zaraz po śmierci Marii Curie-Skłodowskiej 
próbowano nadać Podleśnej imię noblistki, co się jednak nie 
powiodło. Powrócono po pomysłu skutecznie w roku 1938 -         
w 40. rocznicę odkrycia radu, za co Curie-Skłodowska została 
nagrodzona Noblem. W trakcie obchodzonego wówczas Tygodnia 
Przeciwrakowego wmurowano tablicę pamiątkową na prywat-
nym szpitalu Betleem przy ul. Podleśnej 15. M. Curie-Skłodowska 
była uczoną, dwukrotną noblistką, pierwszą wykładowczynią       
na Sorbonie. Pochowano ją w paryskim Panteonie.

Curie-Skłodowskiej    

C



wytyczona ok. 1873 r., wówczas na odcinku od Ogrodowej do 
Konstantynowskiej (ob. Legionów) zwana była ul. Nową, na 
dalszym odcinku - Długą.  W 1920 r. przemianowano ją na ul. 
Gdańską dla upamiętnienia przyłączenia Pomorza do Polski. Od 
2015 r. odbywa się Święto ulicy Gdańskiej dla podkreślenia jej 
niebywałej urody - jest to jedna z najpiękniejszych staropoleskich 
i łódzkich ulic. 

Gdańska  

widnieje na miejskich planach co najmniej od 1873 roku. Jej nazwa 
nie zmieniała się przez lata, odnosi się do nazwy starej wsi Karo-
lew, włączonej w granice miasta dopiero w XX wieku.

Karolewska   

wytyczona w 1936 r. jako ul. Czartoryskiego. Od 1951 roku nosi 
miano Marcina Kasprzaka (1860-1905), działacza socjalistyczne-
go, współorganizatora pierwszej manifestacji 1 Majowej                  
na ziemiach polskich, aresztowanego w 1904 r. po zbrojnej obro-
nie drukarni. Kasprzak zginął w warszawskiej Cytadeli. 

w roku wytyczenia (1873) była to peryferyjna, piaszczysta droga, 
prowadząca do Lasu Miejskiego, który zaczynał się na wysokości 
dzisiejszej al. Włókniarzy. Do 1923 roku ulica ta zwana była Szosą 
Milscha, ul. Milscha, ponieważ prowadziła do fabryk Teodora 
Milscha, browarnika, który na skraju Lasu Miejskiego zbudował 
Leśniczówkę - popularną restaurację i miejsce rekreacji. W 1923 r. 
w rocznicę 450 urodzin Kopernika zmieniono nazwę ulicy. 

Kasprzaka

Kopernika
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wytyczona w 1821 r. jako ul. Średnia, przecznica Piotrkowskiej 
dzieląca nową osadę sukienniczą na dwie części. W roku 1888      
w ramach regulowania nazw zachodnich przecznic Piotrkowskiej 
nadano jej miano Konstantynowskiej, bowiem tworzyła trakt 
wiodący z Nowego Rynku (ob. Plac Wolności) do Konstantynowa 
Łódzkiego. W latach 1920 - 1939 nosiła miano ul. 11 Listopada na 
cześć odzyskania niepodległości, a także dla upamiętnienia walki, 
jaką stoczono w tym miejscu z patrolem niemieckim 11.XI.1918. 
Zginęły wówczas cztery osoby. Po zakończeniu II Wojny Świato-
wej nowe władze przemianowały ją na ul. Obrońców Stalingradu, 
choć mieszkańcy używali nazwy skróconej - Obrońców. Po 1989 
roku nie można było wrócić do starej nazwy (11 Listopada), 
bowiem taka ulica istniała już na Radogoszczu, przyjęto                
więc nazwę Legionów na cześć Legionów Polskich - utworzonych          
w 1914 r. z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, które dały początek 
Wojsku Polskiemu.  

Legionów  

wytyczona prawdopodobnie ok. 1863 r. Nazwa pochodzi od 
gatunku drzewa.  

Lipowa   

ulica widoczna na planach miejskich już od ok. 1842 r., zawsze pod 
tą samą nazwą.

Łąkowa

istnieje od początku XX wieku, zwana też Małą Zieloną.

Mała
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w roku wytyczenia (1873) była to peryferyjna, piaszczysta droga, 
prowadząca do Lasu Miejskiego, który zaczynał się na wysokości 
dzisiejszej al. Włókniarzy. Do 1923 roku ulica ta zwana była Szosą 
Milscha, ul. Milscha, ponieważ prowadziła do fabryk Teodora 
Milscha, browarnika, który na skraju Lasu Miejskiego zbudował 
Leśniczówkę - popularną restaurację i miejsce rekreacji. W 1923 r. 
w rocznicę 450 urodzin Kopernika zmieniono nazwę ulicy. 

znana od 1863 roku pod nazwą Szkolna. Miano Romualda Miel-
czarskiego (1871-1926) nosi od 1928 r. Mielczarski był działaczem 
spółdzielczym, socjalistą, organizatorem pierwszych spółdzielni 
spożywczych na ziemiach polskich, a w Łodzi od 1907 r. Opowia-
dał się za neutralnością polityczną ruchów spółdzielczych, jest 
prawdziwym twórcą ekonomicznych fundamentów Spółdzielni 
Społem.  

Mielczarskiego  

wymieniana w dokumentach już w 1821r. Swoje miano wzięła od 
ogrodów, które nadano mieszczanom łódzkim jako rekompensatę 
za zabrane ziemie pod Nowe Miasto. 

Ogrodowa  

wytyczony w latach 60. XIX wieku, do 1873 roku zwany Ryn-
kiem Wiązowym, potem Zielonym Rynkiem, w latach 1933 - 45 
Placem Ignacego Boernera, a od 1945 roku Placem Barlickiego. 
Rynkiem Wiązowym nazwany został, ponieważ wyznaczał 
centralny handlowy plac Dzielnicy Wiązowej. Ignacy Boerner 
był inżynierem, pułkownikiem Wojska Polskiego, bliskim 
współpracownikiem Piłsudskiego, członkiem PPSu oraz Mini-
strem Poczty i Telegrafu. Norbert Barlicki (1880-1941) z kolei 
był socjalistą, działaczem PPSu, wieloletnim posłem II RP, 
skazanym w procesie brzeskim, a w 1937 r. wybranym na 
Prezydenta Łodzi przez Radę Miejską, nie zatwierdzonym 
jednak przez władze państwowe. Aresztowany w 1940, zginął 
w Oświęcimiu. 

Plac Barlickiego / Zielony Rynek
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powstał w latach 70. XIX w., po utworzeniu Dzielnicy Wiązo-
wej, zwany był Zelinówką od nazwiska właściciela sąsiadującej 
działki - Fryderyka Sellina. Plac ten służył początkowo jako plac 
dla dzieci, z chwilą powstania koszar, zaczął służyć jako miejsce 
parad, ćwiczeń i uroczystości wojskowych. Po wizycie w 1930 
r. generała Józefa Hallera, placowi nadano jego imię. Po 1945 r. 
został częściowo zabudowany (obecny budynek szpitala 
uniwersyteckiego) i przemianowany na plac 9 Maja. Od roku 
1990 z powrotem jest Placem Hallera. Gen. Józef Haller (1873-
-1960) był politykiem, wojskowym. Od 1916 r. dowódca              
II Brygady Legionów Polskich, od 1918 r. Dowódca Naczelny 
Armii Polskiej we Francji („Błękitnej Armii”). W 1920 r. uczest-
niczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II Wojny          
Światowej pozostawał na emigracji, gdzie pełnił rolę Ministra 
Oświaty w Rządzie Emigracyjnym (1940-43), harcmistrz,       
przewodniczący ZHP.  

Plac Hallera  

do 1936 r. oraz w latach 1945 - 90 ulica Zakątna. Stefan Pogo-
nowski (1895-1920) był porucznikiem Wojska Polskiego, służył 
pod rozkazami gen. Żeligowskiego jako dowódca batalionu         
w 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, poległ 15 sierpnia 1920, 
bohater Bitwy Warszawskiej. Dzięki przeprowadzonemu z jego 
rozkazu manewrowi wojskowemu mówimy dzisiaj o Cudzie       
nad Wisłą.

Pogonowskiego  

ulica widoczna na planach miejskich już od ok. 1842 r., zawsze pod 
tą samą nazwą.

istnieje od początku XX wieku, zwana też Małą Zieloną.
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wytyczona w 1821r. jako ul. Południowa, przedłużona potem na 
zachód już jako ul. Zawadzka. W dokumentach Rady Miejskiej          
z 1915 r. wspomina się o słupie pocztowym na rogu Piotrkowskiej 
i Zawadzkiej, o który zawadzali woźnice. Historia ta jest tym 
bardziej prawdopodobna, że na ul. Zawadzkiej 9 od 1872 r. przez 
kilka lat funkcjonował Urząd Pocztowy. Od 1946 r. ulica nosi 
miano Adama Próchnika (1892-1942) - historyka, polityka, 
nieślubnego syna Ignacego Daszyńskiego, członka Rady Naczel-
nej PPS, posła II RP. 

Próchnika  

na miejskich planach widoczna od 1896r. Obecna ul. Srebrzyńska 
stanowi fragment dawnej Drogi Srebrzyńskiej, która wiodła            
do starej wsi szlacheckiej Srebrna (XVI w.), w której granicach 
mieściła się także wieś Złotno. 

Srebrzyńska  

na planach miasta widoczna już w 1840 r. jako ul. Luizy,              
w 1921r. nazwana imieniem Pułku stacjonującego w Łodzi         
w trzecią rocznicę rozbrojenia Niemców w Łodzi. Od 1952        
do 1990 ulica nosiła imię Czesława Hutora (1920-43: walczył 
partyzancko w czasie II Wojnie Światowej, zamęczony przez 
łódzkie Gestapo). 28 Pułk Strzelców Kaniowskich był oddzia-
łem piechoty WP sformowanym w lipcu 1919 roku do walki        
z wojskami ukraińskimi (m.in. pod Tarnopolem). W czasie pokoju 
pułk stacjonował w Garnizonie Łódź, w koszarach im. J. Piłsud-
skiego. W czasie Kampanii Wrześniowej walczył w rejonie 
Błaszek. 

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
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- w XIX w. ulica Jekaterynburska (od nazwy stacjonującego 
nieopodal carskiego Pułku Piechoty), po 1919 r. ul. św. Jerzego      
od wezwania, pod jakim istniał Kościół Garnizonowy.     

Św. Jerzego   

od 1821r. Ceglana, niedługo potem Cegielniana (na wschodnim 
krańcu ulicy zbudowano z polecenia Rembielińskiego cegielnię). 
Dzisiejsza Więckowskiego była Cegielnianą tylko na odcinku       
do ul. Długiej, obecnej Gdańskiej, przedłużenie w 1875 r. nazwano 
Nowocegielnianą. W latach 1931 - 1946 ulicę zwano Śródmiejską. 
Stanisław Więckowski (1882-1942) był lekarzem, społecznikiem, 
doktorem medycyny i filozofii, żołnierzem Legionów Polskich,          
od 1918 r. w Łodzi, był naczelnym lekarzem Ubezpieczalni 
Społecznej oraz 28 Pułku Dzieci Polskich. Więckowski uczył               
w gimnazjum, był wykładowcą, inicjatorem Warsztatów Pracy                  
dla Bezdomnych, radnym miejskim. Aresztowany w 1942 r.,         
zginął w Auschwitz.

Więckowskiego  

Rajmund Rembieliński w 1826 r. polecił nazwać tę ulicę 
Wólską, ale już rok później funkcjonowała jako Wólczańska 
(wytyczona na terenach wsi rządowej Wólka) i wytyczała szlak 
z osady Łódka (fabryki nad Jasienią). Przez wszystkie lata pozo-
stawała ulicą Wólczańską, a jedynie w czasie okupacji hitlerow-
skiej przemianowano ją na Spinnlinie. 

Wólczańska 
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na planach miasta widoczna już w 1840 r. jako ul. Luizy,              
w 1921r. nazwana imieniem Pułku stacjonującego w Łodzi         
w trzecią rocznicę rozbrojenia Niemców w Łodzi. Od 1952        
do 1990 ulica nosiła imię Czesława Hutora (1920-43: walczył 
partyzancko w czasie II Wojnie Światowej, zamęczony przez 
łódzkie Gestapo). 28 Pułk Strzelców Kaniowskich był oddzia-
łem piechoty WP sformowanym w lipcu 1919 roku do walki        
z wojskami ukraińskimi (m.in. pod Tarnopolem). W czasie pokoju 
pułk stacjonował w Garnizonie Łódź, w koszarach im. J. Piłsud-
skiego. W czasie Kampanii Wrześniowej walczył w rejonie 
Błaszek. 

ulica wytyczona w 1822 roku. Do 1859 funkcjonowała pod nazwą 
Nawrot (prowadziła bowiem z powrotem od lasów łaznowskich, 
ob. Park 3 Maja, do ul. Pańskiej). W latach 1859 - 1920 przemiano-
wana na ul. Rozwadowską (na cześć Jana Rozwadowskiego, który 
dokonał w 1830 r. pierwszej regulacji miasta). Batalia o nadanie 
ulicy imienia Ludwika Zamenhofa trwała kilka lat: radni prawicowi 
protestowali z powodu jego żydowskiego pochodzenia. Socjali-
styczna większość w roku 1920 przegłosowała nadanie ulicy imie-
nia Zamenhofa (1859-1917): znanego okulisty, twórcy uniwersal-
nego języka esperanto. 

Zamenhofa

istniała na planach miejskich już przed 1830 r. Od 1962 roku 
zwana ul. Zieloną, dochodziła wówczas do dzisiejszego Placu 
Hallera. Przedłużona do dzisiejszej ul. Legionów została dopiero     
w sto lat później, w 1964 r., aby umożliwić położenie linii tramwa-
jowej „9” do Parku na Zdrowiu. W roku 1934 przemianowano         
ją na ul. Legionów Polskich (w 20 rocznicę powołania Legionów), 
od 1946 z powrotem Zielona. Nazwę swą nosi od Zielonego 
Rynku, na który zjeżdżali się już w latach 60. XIX wieku okoliczni 
chłopi, by sprzedawać warzywa i owoce. Ulicę Zieloną oraz Zielo-
ny Rynek próbowano w 1925 r. przemianować na Bolesława 
Chrobrego w 900 rocznicę koronacji, na szczęście nieskutecznie. 

Zielona

23



wytyczona w latach 70. XIX w. Szła skrajem lasu miejskiego, 
nazwano ją więc ul. Leszno (Leśną). W roku 1936 Prezydent Łodzi 
w podzięce za przyłączenie Wilna i Wileńszczyzny do Polski nadał 
ulicy imię Lucjana Żeligowskiego (1865-1947), generała Wojska 
Polskiego, uczestnika wojny rosyjsko-japońskiej, od lipca 1918 r. 
Dowódcy 4 Dywizji Strzelców Polskich, walczącego w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Wojsko pod dowództwem gen. Żeligow-
skiego zdobyło Radzymin. W październiku 1920 roku generał 
zbuntował się i zajął Wileńszczyznę, którą skutkiem tego włączo-
no w granice Polski. W latach 1925 - 26 był Ministrem Spraw     
Wojskowych. 

Żeligowskiego

ulica wyznaczona na tyłach działek tkackich wzdłuż                              
ul. Wólczańskiej. Początkowo zwana ulicą Pańską, od nazwiska 
Eliasza Pańskiego - łódzkiego fabrykanta. W 1925 roku (śmierć 
Żeromskiego) nadano ulicy imię Stefana Żeromskiego (1864-
-1925): pisarza, publicysty, działacza oświatowego i kulturalnego, 
organizatora polskiego środowiska literackiego, twórcy polskiego 
oddziału PEN Clubu.

Żeromskiego
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 W dziejach Starego Polesia istotną rolę odegrali wojskowi.        
To tutaj stacjonowały wojska carskie, niemieckie i polskie.         
Znajdowały się tu duże budynki koszar, cerkiew, a później kościół 
garnizonowy, ujeżdżalnia wojskowa, szpital, a po wojnie znalazła 
miejsce wojskowa uczelnia medyczna. 

 Od czasów Powstania Styczniowego stacjonował 37 Jekate-
rynburski Pułk Piechoty, dla którego zbudowano carskie koszary 
(róg ob. ulic Legionów i Pogonowskiego, zburzone w roku 2010...) , 
nazwano ulicę (Jekaterynburską, dzisiejsza św. Jerzego)                  
oraz postawiono w latach 1894-95 w stulecie istnienia pułku 
garnizonową cerkiew (św. Aleksego). Zaprojektował tę świątynię 
(w stylu ruskim: cebulaste hełmy, motywy ludowe) architekt       
miejski Franciszek Chełmiński, a wybudowano ją ze składek 
najpotężniejszych łódzkich fabrykantów różnych wyznań.

 W okresie międzywojennym na terenie Starego Polesia         
stacjonowały polskie wojska 10 Dywizji Piechoty (blisko 10 tysię-
cy żołnierzy):
  28 Pułk Strzelców Kaniowskich - w byłych carskich 
koszarach Koływańskiego Pułku Piechoty (który wsławił się 
krwawym tłumieniem buntów robotników łódzkich w 1905 roku) 
położonych na rogu obecnych ulic Żeligowskiego i al. 1 Maja 
(obecnie budynki zajmowane przez Uniwersytet Medyczny).

STARE POLESIE 
                                 - historia wojskiem pisana
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 III batalion 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w dawnych 
koszarach 37 Jekaterynburskiego Pułku Piechoty na rogu ulic 
Konstantynowskiej (ob. Legionów) i Zakątnej (ob. Pogonowskiego). 
Po wojnie budynek przejęły zakłady Cefarm, a w roku 2010 ten 
wielki i historyczny kompleks zabudowań został rozebrany.

 10 Pułk Artylerii Lekkiej w koszarach na św. Jerzego, gdzie 
pozostały rampy kolejowe, służące do wyładowywania amunicji. 
Przypuszcza się, iż stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa          
nieodległej ulicy Artyleryjskiej. 

 Na Starym Polesiu stacjonowali również żołnierze 4 Pułku 
Artylerii Ciężkiej, rozlokowani w koszarach przy ul. Benedykta 
(ob. 6 Sierpnia), które stoją do dziś, a mieści się w nich Urząd      
Skarbowy dla Łodzi - Polesia.
 We wrześniu 1939 roku Sztab Główny Armii „Łódź” (której 
imię nosi pobliska Szkoła Podstawowa nr 26 z ulicy Pogonowskie-
go) umieszczono w Hotelu Garnizonowym (dzisiejszym Hotelu 
Reymont) przy ul. 11 Listopada 81 (ob. Legionów). Hotel,                
jak i sąsiednią Prokuraturę Garnizonową (ul. 11 Listopada 83,       
ob. Legionów) oraz domy oficerskie na św. Jerzego zaprojektował dla 
wojska Józef Płoszko w latach 1926-28 w stylu modernistycznym,    
z elementami art deco. 
 Wszystkie te rozmieszczone na niewielkim obszarze oddziały 
wojska odgrywały istotną rolę w życiu osiedla. 
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 Dzięki stacjonującemu wojsku rozwinęła się w sąsiedztwie 
(Zakątna 59, ob. Pogonowskiego) fabryka Bronisława Grabskiego, 
gdzie produkowano guziki, artykuły grawerskie, pasmanteryjne     
i manierki. Grabski wykupił w roku 1921 od Miecalskiego                  
i Reichesta fabryczne budynki farbiarni i apretury. Stosunkowo 
łatwo nawet dzisiaj zlokalizować tę działkę, ponieważ pozostał      
tu jeden z niewielu wysokich ceglanych kominów na Starym      
Polesiu (Pogonowskiego, na odcinku między 6 Sierpnia a Andrzeja).
 Z obecności licznych żołnierzy korzystały także zakłady 
kąpielowe, zwłaszcza te przy ul. Benedykta 10 (ob. 6 Sierpnia) 
oraz 11 Listopada 82 (ob. Legionów) - naprzeciwko Hotelu         
Garnizonowego (dzisiejszy Hotel Reymont). 
 Korzyścią niewymierną, lecz znacznie urozmaicającą życie 
mieszkańcom były liczne orkiestry i kluby sportowe, które istnia-
ły przy każdym z oddziałów wojska. Plac Hallera - wówczas 
znacznie rozleglejszy, bowiem nie było jeszcze zabudowań 
dzisiejszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - służył 
żołnierzom jako miejsce ćwiczeń i musztry, mieszkańcy z kolei 
cieszyć się mogli widokiem licznych parad wojskowych i zawodów. 
 Z drugiej strony Starego Polesia, przy ul. Pańskiej 113              
(ob. Żeromskiego) w roku 1897 rosyjski Czerwony Krzyż wybu-
dował szpital dla robotników fabryk, usytuowany wówczas           
w bliskim sąsiedztwie miejskiego lasu. W kilkanaście lat później, 
w trakcie I Wojny Światowej, został on przejęty przez wojsko.      
Po zakończeniu działań wojennych przeszedł w ręce wojska 
polskiego. W 1936 r. w miejscu starych rosyjskich pawilonów 
postawiono imponujący rozmachem, modernistyczny Szpital 
Wojskowy Dowództwa Okręgu Korpusu IV im. gen. Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego. W czasie II Wojny Światowej został      
on zajęty przez Wehrmacht, a rannych polskich żołnierzy         
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przeniesiono do szkoły włókienniczej po drugiej stronie                   
ul. św. Anny. W roku 1945 podtrzymano wojskowy charakter 
instytucji i umieszczono w kompleksie budynków Wojskową 
Akademię Medyczną (ob. Uniwersytet Medyczny) oraz Centralny 
Szpital Weteranów, istniejący po dziś dzień.
 Opowiadając wojskową historię Starego Polesia warto wspo-
mnieć jeszcze dwa znaczące budynki:

 Dom Klemensa Elsnera z 1908 r., przy ul. Długiej 48                
(ob. ul. Gdańska) z secesyjnymi, pięknymi witrażami i pnącą się po 
ścianach winoroślą. Przez długie lata w budynku tym ulokowana 
była Żandarmeria Wojskowa w Łodzi. 

 Dawne więzienie przy ul. Długiej 13 (ob. Gdańska), projektu 
jednego z najwybitniejszych łódzkich architektów - Hilarego 
Majewskiego, z lat 1883-85. Budynek zaprojektowany został         
w stylu średniowiecznej architektury obronnej. Z oryginalnie 
wybudowanych czterech skrzydeł budynku otaczających           
dziedziniec do dzisiaj pozostały jedynie dwa. Na dziedzińcu         
postawiono szubienicę, którą widać było z okien cel. Więźniami 
od roku 1900 byli polscy działacze społeczni i niepodległościowi, 
w tym m.in. Józef Piłsudski. W czasie II Wojny Światowej Gestapo 
więziło tu kobiety. Praktykę tę przejął po wojnie komunistyczny 
Urząd Bezpieczeństwa. Od 1990 roku w budynku tym znajduje 
się Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dysponujące bardzo 
bogatym zbiorem militariów oraz eksponatów związanych                
z dziejami Łodzi i regionu. 
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 Mówi się o Łodzi, że jest miastem dialogu kultur i religii.       
Istotnie, to miasto zbudowali Polacy, Niemcy, Żydzi, Czesi, Ślązacy, 
Rosjanie, Francuzi. Przywozili ze sobą do miasta odmienne 
tradycje, żyli podług odmiennych zwyczajów. Nie inaczej jest     
ze Starym Polesiem, które przez lata rozwijało się jako skupisko 
różnorodności kulturalnej, społecznej i religijnej.
 Pierwszym wyraźnym impulsem do gwałtownego rozwoju 
Dzielnicy Wiązowej było powstanie przemysłowego imperium 
żydowskiej rodziny Poznańskich. Budowie fabryk towarzyszyło 
osiedlanie się robotników we wznoszonych po sąsiedzku 
domach familijnych oraz synów Izraela Poznańskiego (Karola i 
Maurycego) w pałacach wzdłuż ul. Gdańskiej.
 Opisywana przez Władysława Reymonta w latach 90. XIX 
wieku konkurencja ekonomiczna fabrykantów, znajdowała     
również odzwierciedlenie w swego rodzaju „wyścigu” architek-
tonicznym. Wybudowanie jednej okazałej rezydencji fabrykanc-
kiej, rodziło powstanie kolejnych w nieodległej okolicy.               
Nie inaczej było na obecnym Starym Polesiu. Budowie pałacu 
Karola Poznańskiego towarzyszyła intensywna rozbudowa 

 Jest teraz rzeczą jasną, dlaczego tak wiele staropoleskich ulic 
nosi związane z wojskowością nazwy: Pogonowskiego, 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich, Żeligowskiego, Legionów, Artyleryjska, 
6 Sierpnia, a także plac Hallera oraz wezwanie Kościoła                   
z ul. Łąkowej - Matki Boskiej Zwycięskiej, które nadano w roczni-
cę Cudu nad Wisłą (bitwy warszawskiej). 

STARE POLESIE -
                     tygiel religii i kultur 
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przeniesiono do szkoły włókienniczej po drugiej stronie                   
ul. św. Anny. W roku 1945 podtrzymano wojskowy charakter 
instytucji i umieszczono w kompleksie budynków Wojskową 
Akademię Medyczną (ob. Uniwersytet Medyczny) oraz Centralny 
Szpital Weteranów, istniejący po dziś dzień.
 Opowiadając wojskową historię Starego Polesia warto wspo-
mnieć jeszcze dwa znaczące budynki:

 Dom Klemensa Elsnera z 1908 r., przy ul. Długiej 48                
(ob. ul. Gdańska) z secesyjnymi, pięknymi witrażami i pnącą się po 
ścianach winoroślą. Przez długie lata w budynku tym ulokowana 
była Żandarmeria Wojskowa w Łodzi. 

 Dawne więzienie przy ul. Długiej 13 (ob. Gdańska), projektu 
jednego z najwybitniejszych łódzkich architektów - Hilarego 
Majewskiego, z lat 1883-85. Budynek zaprojektowany został         
w stylu średniowiecznej architektury obronnej. Z oryginalnie 
wybudowanych czterech skrzydeł budynku otaczających           
dziedziniec do dzisiaj pozostały jedynie dwa. Na dziedzińcu         
postawiono szubienicę, którą widać było z okien cel. Więźniami 
od roku 1900 byli polscy działacze społeczni i niepodległościowi, 
w tym m.in. Józef Piłsudski. W czasie II Wojny Światowej Gestapo 
więziło tu kobiety. Praktykę tę przejął po wojnie komunistyczny 
Urząd Bezpieczeństwa. Od 1990 roku w budynku tym znajduje 
się Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dysponujące bardzo 
bogatym zbiorem militariów oraz eksponatów związanych                
z dziejami Łodzi i regionu. 

Pasażu Szulca (ob. al. 1 Maja), ulicy Długiej (ob. Gdańska) oraz 
Wólczańskiej, gdzie pod numerem 6 wzniesiono trzecią pod 
względem wielkości łódzką synagogę. 
 Usytuowanie obiektów sakralnych w Dzielnicy Wiązowej daje 
nam obraz społecznej i religijnej różnorodności osiedla. Wszak na 
przełomie XIX i XX wieku miejsca modlitwy znajdują tutaj żydzi, 
katolicy, protestanci i prawosławni.
 Obok wspomnianej wyżej synagogi Litwaków (imigrantów z 
terenów carskiej Rosji), na Starym Polesiu istniała bożnica na ul. 
Długiej pod numerem 18. 
 Tę pierwszą wzniesiono w latach 1899-1904 według projektu 
uznanego łódzkiego architekta Gustawa Landau-Gutentegera 
(tego samego, który zaprojektował perłę łódzkiej secesji - willę 
Leopolda Kindermanna z ul. Wólczańskiej 31/33). Budynek nie 
przetrwał II Wojny Światowej, rozebrany metodycznie przez 
hitlerowców razem z pozostałymi żydowskimi świątyniami w 
1940 r. Zachowały się jednak rzuty kondygnacji oraz nieliczne 
zdjęcia ukazujące jej wygląd. Był to budynek w rzadkim stylu 
neoromańskim, z dużą rozetą w arkadowej, boniowanej fasadzie. 
Ukłonem w stronę wiernych - imigrantów były elementy orien-
talne: wieżyczki z kopułami. Synagoga przy Wólczańskiej była 
trzecią pod względem reprezentatywności - po znajdujących się 
przy Spacerowej i Wolborskiej - łódzką bożnicą. 
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 Druga z wymienionych świątyń żydowskich znajdowała się przy 
Długiej 18, mniej więcej w miejscu dzisiejszej Szkoły Podstawowej 
nr 23, do której po dziś dzień prowadzi pusty plac. Również i tę 
projektował Gutenteger. Wybudowano ją w 1898 r., na planie 
prostokąta, poprzecznie do istniejącej linii zabudowy, a więc równo-
legle do ulicy. Ta z kolei synagoga była w stylu neorenesansowym,    
z detalem na fasadzie i arkadowymi oknami. Środowisko skupione 
wokół niej związane było z syjonistyczną organizacją Namiot Jakuba 
(Ohel Jakow), której członkowie postulowali hasła odbudowy Izraela 
oraz odrodzenia języka hebrajskiego. Bożnica ta podzieliła los pozo-
stałych i zniknęła z mapy Łodzi w początkach II Wojny Światowej. 
Materialne ślady żydowskiej kultury na Starym Polesiu wskazać 
dzisiaj można jedynie przy ul. Gdańskiej 75, gdzie mieściła się mykwa 
- rytualna łaźnia. Zaniedbany budynek od kilku lat czeka na nabywcę.
 Dzisiejsze Stare Polesie było przed wiele lat swej historii            
miejscem stacjonowania wojsk, o czym traktuje osobny rozdział tej 
broszury. Do 1914 roku w północnej części osiedla rezydowały 
wojska carskie: oddziały Koływańskiego Pułku Piechoty oraz liczny 
37 Jekaterynburski Pułk Piechoty. W stulecie jego istnienia, w latach 
1894-95 wybudowano przy obecnej ul. św. Jerzego (dawniejsza 
ulica Jekaterynburska) cerkiew garnizonową pod wezwaniem         
św. Aleksego. Projektował ją miejski architekt Franciszek Chełmiński 
w stylu ruskim: z wyraźnymi pięcioma (dużym głównym i czterema 
mniejszymi) cebulastymi hełmami oraz licznymi motywami ludowy-
mi. Charakterystyczną cechą tej świątyni była szczególna budowa 
głównej nawy - dostosowanej do funkcji ujeżdżalni wojskowej.         
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości świątynia przeszła         
we władanie katolików (zdjęto charakterystyczne cebule), choć nie 
straciła wojskowego charakteru - stała się kościołem garnizonowym 
stacjonującej w okolicy 10 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. 
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 Przemysłową Łódź oprócz Żydów i Rosjan, budowali również 
Niemcy i Czesi (tkacze i przędzarze lnu i bawełny), wśród których 
dominowali oczywiście wyznawcy religii protestanckiej. Na 
Starym Polesiu do dziś przetrwały dwa obiekty sakralne tej religii. 
Protestanci kalwińscy (ewangelicy reformowani) początkowo 
korzystający z gościny proboszcza kościoła w Nowym Rynku 
(nabożeństwa raz na kwartał: 2 po czesku, 1 po niemiecku, 1 po 
polsku), od 1898 r. goszczący zaś w wynajmowanej sali u braci 
morawskich na św. Andrzeja 12, w roku 1908 osiedli w domu 
zborowym na ul. Radwańskiej, gdzie w 1932 r. wybudowali prosty 
w formie, klasycyzujący, kościół pod numerem 37, przy obecnym 
skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego.
 Wspomniani bracia morawscy (odłam niemieckich anabapty-
stów, uciekinierów przed religijnymi prześladowaniami, którzy w 
XVIII stuleciu zawędrowali na Morawy) w XIX wieku osiedli w 
zborze wzniesionym w głębi posesji przy św. Andrzeja 12. Budy-
nek ten znajdował się dokładnie w miejscu obecnego skrzyżowa-
nia ulic Andrzeja i Kościuszki, uniemożliwiając przedłużenie daw-
niejszej Spacerowej. Po latach pertraktacji Miasto wykupiło budy-
nek i sfinansowało budowę nowego zboru przy ul. Pańskiej (ob. 
Żeromskiego 56), który istnieje do dzisiaj (w głębi działki). Od 
1946 r. dom pozostawał we władaniu kościoła polskokatolickiego, 
od końca XX stulecia ponownie jest własnością protestantów 
(tym razem kościoła ewangelicko-augsburskiego).
 Najstarszą i na początku XX wieku najokazalszą świątynią 
chrześcijańską na Starym Polesiu był kościół Mariawitów, wybu-
dowany w 1907 roku w ciągu niespełna miesiąca (w listopadzie) 
przy ul. Podleśnej 22 (ob. Skłodowskiej-Curie, róg Pogonowskie-
go), zaprojektowany w stylu neogotyckim przez Alwilla Jankaua, 
sprowadzonego do Łodzi przez fabrykanta Juliusza Heinzla. 
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 Powstał pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu, 
jednak już od 1926 roku znalazł się w administracji łódzkich 
Jezuitów i wezwanie zmieniono na Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. Mariawici byli grupą wyznawców 
chrześcijańskich ceniących i praktykujących skromność i ubóstwo 
kleru, żarliwość wiary oraz wrażliwość na potrzeby słabszych i 
zaangażowanie w życie społeczne. Ten ruch religijny został eksko-
munikowany przez Papieża Piusa X w 1904 roku (za poglądy na 
temat małżeństw duchownych oraz wprowadzanie nowości do 
liturgii chrześcijańskiej), co nie przeszkodziło jego członkom w 
zdobyciu rzeszy 20 tysięcy wiernych w Łodzi, która w 1910 roku 
stała się stolicą biskupią Mariawitów. Po odzyskaniu niepodległo-
ści wielu Mariawitów doczekało się procesów z oskarżenia o 
propagowanie socjalizmu. W roku 1926 proboszcz kościoła, ks. 
Edward Marks wrócił z wiernymi na łono kościoła rzymskokatolic-
kiego. Od 1993 r. administrację sprawuje ks. Waldemar Sondka, 
założyciel Teatru Logos, duszpasterz środowisk twórczych oraz 
organizator cenionego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. 

 W latach 30. XX wieku, po wybudowaniu Kościoła pw Matki 
Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, dawny kościół Mariawitów 
stracił funkcję parafialną. Przestał być również najokazalszą świą-
tynią chrześcijańską w granicach obecnego Starego Polesia. 
Kościół przy Łąkowej zaprojektował Józef Kaban, a erygował 
biskup Tymieniecki. 
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 Ari Sternfeld (1905-1980): naukowiec, kosmolog, autor 
odkrywczej, wyprzedzającej swój czas książki „Wstęp do kosmo-
nautyki” z 1932 r. Książkę tę pisał w swoim mieszkaniu na Więc-
kowskiego 21, gdzie mieszkał od 9 roku życia do matury, a potem 
po studiach w Krakowie i Francji. W mieszkaniu tym skonstruował 
również człekokształtnego robota. W 1935 r. wyemigrował do 
Moskwy, gdzie w latach 50. projektował tory rakiet i statków 
kosmicznych. W 1957 r. dowiedział się o nim świat, gdy wystrzelo-
ny z Rosji sztuczny satelita poruszał się zgodnie z jego obliczenia-
mi orbity. Imieniem Sternfeldta nazwano łódzkie planetarium. 

 Julian Tuwim (1894-1953), znany polski poeta mieszkał z rodzi-
cami pod dwoma staropoleskimi adresami: najpierw w mieszkaniu 
przy Pasażu Szulca 5 / 13 w kamienicy Samuela Cohna (od 1896 
r.), gdzie w 1899 urodziła się jego siostra Irena, znana tłumaczka 
„Kubusia Puchatka”. W 1902 r. Tuwimowie przenieśli się do więk-
szego mieszkania przy św. Andrzeja 42, skąd Tuwim miał słynny 
widok na blaszanego konia stojącego na szczycie lecznicy         
Warrikoffa i Kwaśniewskiego oraz odkrywał uroki życia na łódz-
kich podwórkach. Tuwimowie mieszkali na Andrzeja aż do wybu-
chu I Wojny Światowej.

 Jan Kudra, ur. w 1937 r. polski kolarz szosowy. W 1965 r.        
zajął 3. miejsce w Wyścigu Pokoju, dwukrotnie wygrał Tour              
de Pologne, był dziewięciokrotnym mistrzem Polski w kolarstwie 
szosowym. W latach 1962 i 1963 wybierany najlepszym polskim 
kolarzem w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Od lat prowadzi 
zakład naprawy rowerów na Starym Polesiu, Legionów 86,            
róg Żeligowskiego.

ZNANI STAROPOLESIANIE
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 Przy Zawadzkiej 18 (dzisiejsza Próchnika) mieszkał Aleksander 
Tansman (1897-1986), światowej sławy kompozytor i pianista - 
wirtuoz. Swój pianistyczny debiut zaliczył w Teatrze Scala przy 
Cegielnianej 18 w roku 1915, grywał również w Teatrze Wielkim 
przy Konstantynowskiej 14/16 (ob. Legionów). Wyemigrował         
z Łodzi w 1919 r., by robić światową karierę (m.in. w Hollywood), 
jednak do rodzinnego miasta wracał. Od 1996 r. istnieje w Łodzi 
Międzynarodowy Festiwal Indywidualności Muzycznych              
im. A. Tansmana. Jego imię nosi również Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Łodzi. Znana jest historia łódzkiej (a być 
może staropoleskiej?) przyjaźni Aleksandra Tansmana, Juliana 
Tuwima i Pawła Kleckiego (1900-73) - świetnego skrzypka                  
i światowej sławy dyrygenta. 

 Grażyna Bacewicz (1909-69) i jej brat Kiejstut (patroni łódzkiej 
Akademii Muzycznej) urodzili się i długo mieszkali w Łodzi          
(m.in. w znakomitej kamienicy na Gdańskiej 42). Grażyna była 
znaną na świecie skrzypaczką i kompozytorką, Kiejstut (1904-93) 
- pianistą i wieloletnim rektorem Akademii Muzycznej. 

 Artur Szyk (1894-1951): malarz, grafik, karykaturzysta światowej 
sławy. Urodził się i mieszkał na Więckowskiego 20. Malarstwa         
i rysunku uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbo-
gena. Ukończył również Szkołę Zgromadzenia Kupców. Tworzył 
karykatury i dekoracje do założonego z Tuwimem Kabaretu         
Bi-Ba-Bo. Ilustrował Księgę Estery, Pieśń nad Pieśniami. 
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 Być na Starym Polesiu i nie zobaczyć willi, rezydencji fabry-
kanckiej albo fabryki? Jest to rzecz trudna do wyobrażenia. 
Poniższy zbiór wiadomości ma na celu pomóc w orientacji,              
co warto na Starym Polesiu zobaczyć (Z), o czym z kolei warto 
wiedzieć (W), gdy np. budynek już nie istnieje, albo miejsce 
wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Spis wiadomości będzie 
systematycznie uzupełniany tak, aby w przyszłości stać się 
zupełnym kompendium wiedzy o Starym Polesiu.

 Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński - znana para    
artystów awangardowych - na Starym Polesiu pracowali, tworząc 
Kolekcję Sztuki Awangardowej w Muzeum Sztuki (Więckowskie-
go 36), lecz także mieszkali. Znane adresy to: poddasze na 6 Sierp-
nia 22, z którego widok fascynował Strzemińskiego oraz dom        
na Gdańskiej 94, gdzie uzyskali schronienie w czasie okupacji. 
Przez dłuższy czas Kobro ze Strzemińskim mieszkali również         
na sąsiednim osiedlu Montwiłła-Mireckiego. 

 August Emil Fieldorf, ps. Nil (1895-1953) - generał Wojska 
Polskiego, dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komen-
danta Głównego AK, przez kilka lat powojennych mieszkał z rodziną 
w Łodzi, przy ul. Próchnika 39 m. 15. Na kamienicy umieszczona 
jest tablica upamiętniająca tę wyjątkową postać w historii Polski. 

STAROPOLESKIE MUST-SEE,
                  czyli czego przegapić nie można

warto zobaczyć warto wiedzieć
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adres projektant opis
rok
budowy

al. 1 Maja
(Pasaż Szulca) 

lata 90. 
XIX wieku

Ulica rozcinająca parcele Pawła 
i Ottona Szulców, uchodziła na 
przełomie wieków za jedną          
z piękniejszych ulic miasta. 
Obsadzono ją drzewami,               
a zabudowywana była okazały-
mi kamienicami o wyrównanej 
wysokości 3 lub 4 pięter. 

al. 1 Maja 2, 
róg 
Wólczańskiej

1902 Gustaw Landau-
Gutenteger

Dawny dom tańca (dom reduto-
wy) rodziny kupieckiej Offenba-
chów. W latach międzywojen-
nych znany jako Sala Angielska 
stanowił ważne miejsce spotkań 
towarzyskich i zabaw. Od 1975 r. 
siedziba Teatru Arlekin (rok zał. 
1948), wyremontowana grunto- 
wnie w 2015 roku. 

6 Sierpnia 8, 
róg 
Wólczańskiej

1888 Hilary Majewski Oficyny pozostałe po jednej z 
najokazalszych łódzkich rezyde- 
ncji fabrykanckich - willi Juliusza 
Kunitzera, zwróconej frontem ku 
ul. Spacerowej (ob. al. Kościuszki). 
Po śmierci Kunitzera (zastrzelony 
w 1905 r. przez łódzkiego robo- 
tnika) i pożarze w 1910 willa 
została rozebrana i postawiono 
okazałą siedzibę Banku Handlo-
wego. Ogrodzenie willi przeniesio-
no do gimnazjum niemieckiego 
(ob. Kościuszki, róg Zamenhofa). 

6 Sierpnia 17 1880

Zabudowania parowej przędzalni wełny Jakuba Wiwego i Henryka Federa. W 1910 r. 
fabryka zmieniła właściciela - Stefan Angerstein dobudował szarpalnię. W 1932 r.             
po upadłości wskutek pożaru, przejmuje przędzalnię Abram Berliński. W pozostałych 
budynkach lokuje się potem fabryka mydeł Hugo Guettla PIXIN, która po wojnie,                
w 1951 r. zostaje przekształcona w zakłady Pollena Ewa. W sierpniu 2014 r. wyburzono 
budynki powojenne nieznajdujące się w ewidencji zabytków. 
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Gdańska 12 1910 Okazały budynek z charaktery-
stycznymi wieżyczkami w stylu 
neogotyckim wzniesiony dla 
pracowników administracji zakła- 
dów Poznańskiego. 

W kamienicy od 1885 r. działała 
Ochronka dla Dziewcząt                
Wyznania Mojżeszowego.

Gdańska 32 1904-08

Jedna z najwspanialszych rezydencji fabrykanckich - Karola Poznańskiego, dr chemii, syna 
Izraela Poznańskiego, męża Felicji z Osserów, dyrektora Spółki Akcyjnej Wyrobów Baweł-
nianych. Pałac wybudowany w stylu renesansu florenckiego, o szlachetnej kamiennej 
elewacji, renesansowym wykroju okien, ozdobnych wykuszach, balustradach, dekoracyj-
nych fryzach. Od strony dawnego Pasażu Szulca - rzadki w Łodzi, okazały, kryty podjazd. 
Niegdyś na tyłach pałacu znajdowała się oranżeria i kryty ogród zimowy. Do dzisiejszych 
czasów przetrwały elementy oryginalnego wystroju, m.in. cenne witraże i żyrandole.              
W 2015 r. zakończony został generalny remont, w wyniku którego pałac odzyskał wygląd      
z czasów świetności. Obecnie jest siedzibą Akademii Muzycznej im. Bacewiczów.

Gdańska 13, 
róg Legionów

1883-85 Hilary Majewski

Adolf Zeligson

Gdańska 15 1885

Przed I WŚ funkcjonowało w tej 
kamienicy rosyjskie II Gimnazjum 
Męskie, w czasie wojny przekształ-
cone w szpital dla rannych 
żołnierzy sióstr Wocalewskich. 

Gdańska 29

Dawny budynek Więzienia Miejskiego. W 1881 r. Rada Miasta podjęła decyzję o budowie 
miejskiego więzienia, bo dotychczasowe, w budynku ratusza (Nowy Rynek), nie spełniało 
roli. Wybudowano gmach więzienia „na terenie rzadko zabudowanym”, a blisko centrum, dla 
30 więźniów. W wyglądzie widoczne motywy średniowiecznej architektury obronnej,             
a z czterech otaczających dziedziniec skrzydeł pozostały tylko dwa. W środku podwórko          
z szubienicą. Okna cel wychodziły na ten wewnętrzny dziedziniec. Było to więzienie ogólne, 
choć od 1900 r. głównie dla polskich działaczy niepodległościowych i społecznych, w tym 
m.in. Józefa Piłsudskiego. Od 1939 r. Gestapo więziło kobiety, w latach 1945-54 nadal 
więzienie kobiece (UB). Od 1990 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, z licznymi 
eksponatami związanymi z dziejami Łodzi i regionu oraz ciekawym zbiorem militariów.
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Gdańska 38 1883 Neorenesansowy pałac Kipperów 
(bracia Markus i Karol prowadzili 
przy Długiej 40 - ob. Gdańska - 
„dom komisowo-handlowy mod- 
nych towarów i galanteryj”). Przed 
wojną mieściła się w nim Giełda 
zbożowo-towarowa, dzisiaj - labo- 
ratorium kontroli produktów 
włókienniczych. W wyremonto-
wanym gmachu zwraca uwagę 
oryginalny, kuty daszek z dekoracją 
roślinną w wejściu od strony ul. 
Gdańskiej oraz duży ogród z altaną.  

Ignacy 
Markiewicz

Gdańska 42 1897 Kamienica czynszowa wybudo-
wana przez Michała Kippera, 
łódzkiego przemysłowca. Po 
wojnie mieszkał w niej m.in. Kiejstut 
Bacewicz, którego imię nosi 
nieodległa Akademia Muzyczna. 
Na fasadzie umieszczone figury 
Chrystusa, aniołki, szatan. 
Budynek w stylu neobarokowym. 
Uwagę zwracają kariatydy oraz 
krasnale w narożnikach wjazdu 
bramowego.

Dom Klemensa Elsnera. Po II WŚ 
budynek Żandarmerii Wojskowej. 
We wnętrzu secesyjne witraże, 
niestety niedostępny do zwiedza-
nia. Charakterystyczny z uwagi na 
obrośniętą bluszczem elewację. 

Dawid Lande

Gdańska 47 1878-80

Zabudowania fabryczne (wytwórnia wstążek, tasiemek i koronek) wzniósł Rudolf Keller, 
którego willa z ogrodem znajduje się na sąsiedniej działce (nr 49). Przedsiębiorstwo Kellera 
zajmowało obszar w kwartale ulic Gdańska - Zielona - Żeromskiego - Więckowskiego. W 
1906 r. fabrykę z willą kupili Emil Eisert i Ludwik Schweikert. Rozbudowali znacznie zakłady, 
w 1891 r. wzniesiono budynek wg projektu Alwilla Jankaua. W 1922 r. firma stała się spółką 
akcyjną pod nazwą „Fabryka pończoch koronek i wstążek Emil Eisert i Bracia Schweikert 
S.A.” w Łodzi. Od 1930 r. produkowano na nowoczesnych maszynach skarpety. W latach II 
WŚ produkowano zaś na potrzeby armii niemieckiej. W styczniu 1945 r. zakłady przejęło 
państwo polskie i utworzyło (1970) w wyniku połączenia 15 podmiotów (m.in. fabryki 
Wevera) wielkie Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego Lenora.  W 2006 r. sprzedane. 

Alwill Jankau 

Gdańska 48 1908 
(1910 - 
dobudowa 
piętra)

Franciszek 
Pałaczewski
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Gdańska 49/53 1890, 
1907 
(przebudowa)

Willa Rudolfa Kellera, choć od 1906 r. właścicielem był Emil Eisert, który willę przebudował, 
dodając m.in. secesyjne witraże. Willa jest w rzadkim w Łodzi stylu renesansu francuskiego, 
choć oczywiście eklektyczna. Jak większość łódzkich willi, usytuowana była w dużym 
ogrodzie nieopodal fabryki właściciela. Po wojnie ulokowano w niej przyzakładowy (Lenora) 
żłobek, co znacząco wpłynęło na degradację wnętrz. Aktualnie ten cenny zabytek wysta-
wiony jest na sprzedaż. 

Hilary Majewski

Gdańska 74 1932-33 Kamienica Judy Salomonowicza, 
właściciela fabryki pończoch                   
z Gdańskiej 57. Kamienica w stylu 
modernistycznym, z cechami 
ekspresjonistycznymi. Charaktery-
styczna przez zastosowanie 
ciekawego skosu (cofnięcia)                    
w elewacji frontowej. 

Jerzy Rozenberg

Gdańska 79 1928 Modernistyczna willa wzniesiona 
przez Helenę Brodzką, córkę 
Eliasza Pańskiego, którego imię 
nosiła przez długie lata ul. Żerom-
skiego. Pański prowadził na tej 
długiej działce (od Gdańskiej do 
Żeromskiego) papiernię. 

Wiesław Lisowski

Gdańska 89 1903
Secesyjna willa Reinhardta Bennicha, syna Karola, przemysłowca z Łąkowej 11. Willa o bogato 
dekorowanej fasadzie, różnym kształcie okien, fantazyjnych kratach, charakterystycznych jasnych 
detalach na tle ciemnego tynku oraz ciekawej ornamentyce roślinnej. Nad wykuszem widoczna 
spora figura nietoperza, co zdaniem niektórych, nadaje kamienicy upiornego charakteru. Jeden ze 
wspanialszych przykładów łódzkiej architektury secesyjnej.  

Dawid Lande

Gdańska 75 okres 
między-
wojenny

Dawna żydowska mykwa, 
rytualna łaźnia. W czasie II WŚ 
siedziba SS (widoczny na elewacji 
ślad po literach SS), po wojnie 
szkoła partyjna PZPR, później we 
władaniu UŁ.

Gdańska 83 W latach 1907-20 mieściło się tutaj 
łódzkie Pogotowie Ratunkowe.
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Dom Klemensa Elsnera. Po II WŚ 
budynek Żandarmerii Wojskowej. 
We wnętrzu secesyjne witraże, 
niestety niedostępny do zwiedza-
nia. Charakterystyczny z uwagi na 
obrośniętą bluszczem elewację. 

Gdańska 90, 
róg Andrzeja

Narożna kamienica, ogołocona z detalu. Przed wojną Gimnazjum 
Humanistyczne Romany Konopczyńskiej - Sobolewskiej. Jego 
absolwentką była Zofia Hertz, współtwórczyni Instytutu Literackiego w 
Paryżu i współpracownica Giedroycia. Przed II WŚ -  szkoła podstawowa 
nr 126 dla dzieci żydowskich z nauczaniem po polsku. Od roku 1924 
działała pod tym adresem księgarnia Szai Baczyńskiego z drukami 
polskimi, niemieckimi oraz artykułami piśmiennymi. 

Gdańska 102 1938/49, 
przebud. w 
lat. 60-70

Miejska i Wojewódzka Biblioteka im. 
Piłsudskiego. Po wojnie nosiła imię 
socjalisty Ludwika Waryńskiego. 
Od 1990 r. wróciła do imienia 
Marszałka. W zbiorach biblioteki 
bardzo duży dział regionalny. Sama 
biblioteka została powołana do 
życia w 1917 r. przez Towarzystwo 
Biblioteki Publicznej w Łodzi, 
początkowo mieściła się w lokalu 
przy Piotrkowskiej 150, potem w 
większym przy św. Andrzeja 14, ale 
księgozbiór rósł tak szybko, że 
Zarząd Miasta musiał podjąć 
decyzję o budowie obecnego 
gmachu.

Jerzy Wierzbicki

Gdańska 107 1911 Willa Towarzystwa Oświetlenia 
Publicznego, wybudowana dla 
dyrektora elektrowni miejskiej. 
Charakterystyczna wieżyczka i 
stromy dach, które nadają willi 
bajkowego nastroju. Po wojnie 
mieścił się w niej Pałac Ślubów dla 
Łodzi-Polesia, od 1994 r. we 
władaniu Uniwersytetu Łódzkiego.  

Dawid Lande

Gdańska 
109/111

Dom Reinholda Wyssa. Od 1930 r. 
własność Diecezji Łódzkiej. Po II WŚ miejski 
żłobek i przedszkole, od 1995 r. ponownie 
własność archidiecezji (Caritas, dom 
dziennego pobytu i świetlica środowiskowa) 

Gdańska 106 Kamienica znana w Łodzi z tego,      
że jako pierwsza podłączona została 
w 1927 r. do miejskiej sieci                    
kanalizacyjnej
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Gdańska 118 1903 Willa Henryka Mitkego, właściciela 
fabryki wyrobów wełnianych, 
która stała w głębi działki. Aktualnie 
- Instytut Włókiennictwa.

św. Jerzego 7A 1894-96 Franciszek 
Chełmiński

Franciszek 
Chełmiński

Józef Płoszko

Cerkiew Garnizonowa pw św. 
Aleksego. Wybudowana przez 
Nestlera. Opisana w broszurze.

św. Jerzego 5/7 1927-28 Domy oficerskie dla żołnierzy 
Garnizonu Łódź

Willa Ernesta Wevera. Po wojnie 
przyzakładowe przedszkole Lenory. 
Po 1989 r. budynek niszczał, ale kupił      
i wyremontował go właściciel firmy 
Lewandowski, producent środków 
higienicznych z Włocławka. Na słupie 
bramy - ciekawostka: odcisk łapy        
psa zrobiony w cegle pamiętającej 
czasy Mikołaja Kopernika.

Karolewska 1 1899

Edward 
Creutzburg

Kopernika 1/3 1882, 
rozbud. 
w 1900 

Edward 
Creutzburg

Kopernika 5 1912

Dom kupca Ryszarda Schimmela. Pierwotny projekt nie przewidywał elewacji secesyjnej.     
W trakcie budowy, pod wpływem nadchodzącej mody, projekt został zmieniony. Pojawiła 
się niesymetryczna elewacja, miękki, esowaty wykrój okien, zróżnicowana faktura na 
tynkach, bogata dekoracja roślinna (m.in. motyw kasztanowca), płynne linie w szczycie 
budynku, we wnętrzu zaś bogate roślinne sztukaterie i witraże. Willa Schimmela jest 
najwcześniejszym w Łodzi przykładem architektury secesyjnej. 

Fabryka Ernesta Wevera, producenta taśm, guzików          
i koronek. W czasie rozbudowy dodane elementy 
secesyjne. Po wojnie przez niedługi czas Zakłady 
Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora”. Teraz budynek 
jest dostosowywany na potrzeby biur.
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Pierwsza w Polsce lecznica dla zwierząt, założona przez Hugona Warrikoffa i Alberta 
Kwaśniewskiego. Na parterze znajdowały się biura oraz kuźnia, gdzie podkuwano konie       
(byli to przed wojną główni pacjenci). W podwórzu usytuowana była stajnia. To jedna                 
z najbardziej charakterystycznych budowli łódzkich, słynna z powodu figury konia z blachy 
cynkowej usytuowanej na szczycie budynku, którą widział z okna i opisał                                             
w „Kwiatach Polskich” Julian Tuwim. 

Piotr BrukalskiKopernika 22 1891

Kopernika 37 1885 Pod tym adresem istniała pracow-
nia ozdób sztukateryjnych Herma-
na Guenzla - produkowano tutaj 
gipsowe ozdoby do łódzkich 
kamienic i pałaców. W ogródku 
skromnego domku Guenzla dalej 
znajduje się taka ozdoba - figura 
kobiety.

Kopernika 41 1915

1878

Budynek z imponującą płasko- 
rzeźbą przedstawiającą pegazy na 
elewacji frontowej (symbol 
przemian i sztuki). To dawna 
Żeńska Szkoła Handlowa, potem 
Zespół Szkół Kolejowych.

Kopernika 50 Zabudowania dawnego browaru 
Jakuba Szerera, produkującego 
piwo, wodę sodową i ocet.

Kopernika 53
(vis a vis nr 50)

Zabudowania browaru Roberta 
Schneera (w 1886 odkupione         
od Teodora Milscha), aktualnie 
oddział Ruchu.

1926-27Kopernika 
62/64

Modernistyczny budynek Pań- 
stwowego Monopolu Tytoniowego. 
Po wojnie przekształcony w Łódzką 
Wytwórnię Papierosów. Teraz znajdują 
się pod tym adresem Hotel Tobaco 
i  lofty.

Kopernika 60 W głębi działki od 1897 przędzal-
nia i tkalnia Karola Kretschmera 
(spalone w 1920), od frontu od 
1927 wytwórnia pudeł kartono-
wych, w tym dla Państwowego 
Monopolu Tytoniowego.
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Kopernika, 
róg Włókniarzy

1880

Legionów 14/16 XIX w. Adolf Zeligson

Legionów 32, 
róg Gdańskiej

1925 Stanisław 
Kowalski

Legionów 81 1927-28 Józef Płoszko

Jeszcze 120 lat temu okolica ani trochę nie przypominała obecnej betonowej pustyni. Tutaj 
przebiegała granica Lasu Miejskiego. Do lasu zaś prowadziła piaszczysta ul. Milscha                  
(ob. Kopernika), która nazwę przyjęła od właściciela okolicznych browarów oraz willi (stojącej 
do dzisiaj na skrzyżowaniu Łąkowej i Kopernika). Na granicy lasu Milsch wystawił drewniany 
piętrowy budynek, zwany Leśniczówką. Mieściła się w nim restauracja, w której można było 
się posilić, zagrać w kręgle, potańczyć i posłuchać na werandzie koncertu. Opodal istniały 
stawy, po których pływano łódkami. W roku 1900 doprowadzono do Leśniczówki linię 
tramwajową, jednak nie poprawiło to sytuacji tego terenu rekreacyjnego. Atmosferę 
Leśniczówki opisał Reymont w „Ziemi obiecanej”. Po otwarciu Kolei Kaliskiej w 1902,                  
ul. Milscha przedłużono do dworca i był to gwóźdź do trumny Leśniczówki, której teren 
szosa przecięła na pół. Budynek niszczał, rozebrano go w latach 30. XX w., działki rozparce-
lowano, znaczną ich część zakupili właściciele zakładów tytoniowych. 

Nie jest to obszar dzisiejszego Starego Polesia, jednak cztery teatry istniejące na tych 
działkach miały znaczny wpływ na życie mieszkańców Dzielnicy Wiązowej. Wszystkie 
teatry wybudował łódzki cukiernik Fryderyk Sellin (właściciel działek przy obecnej 6 Sierpnia 
i placu Hallera, czyli tradycyjnej Zelinówki). Dwa pierwsze drewniane teatry - Arkadya (1867) 
i Letni (1870) powstały na miejscu starej wojskowej ujeżdżalni koni. Oba rozebrano w 1897 
pod budowę kolejnych dwóch teatrów, tym razem murowanych: Apolla (1898) i imponują-
cego Teatru Wielkiego (1901) na 1250 widzów. W pierwszym teatrze, mieszczącym 800 
widzów był rozsuwany na lato dach oraz oświetlenie gazowe i elektryczne. W 1919 teatr 
przebudowano na kino. W latach okupacji budynek spłonął doszczętnie. Teatr Wielki stał na 
działce oddalonej od ulicy, jednak zwrócony doń frontem. Na uroczystym otwarciu                  
we wrześniu 1901 r. pojawili się liczni goście z Warszawy, w tym Henryk Sienkiewicz                       
i Siemiradzki. W 1920 budynek całkowicie spłonął. Teraz w tym miejscu straszy pusty plac 
obok marketu Carrefour.

Budynek wzniesiony dla pracowników administracji zakładów Poznańskiego, w stylu 
neoklasycystycznym. Cechą charakterystyczną jest relief na fryzie pod dachem, ukazują-
cy łódzkie prządki z kołowrotkiem. Uwagę zwraca także zaokrąglony narożnik z loggiami.

Hotel Garnizonowy: budynek wzniesiony na potrzeby Wojska Polskiego w stylu 
modernistycznym z elementami Art déco (a więc w kontrze do wcześniejszej 
architektury secesyjnej)
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Józef PłoszkoLegionów 83 1927-28

1905

Prokuratura Garnizonowa: 
budynek w stylu klasycy-
zmu akademickiego

Lipowa 1 / 
Próchnika 53

XIX/XX w. To uroczy, wyjątkowy i bardzo 
charakterystyczny zakręt staro- 
poleski, zamykający perspekty-
wę dwóch ulic. Nie ma drugiego 
takiego w całym mieście.

Łąkowa 1

Łąkowa 21

Fabryka Teodora Tietzena. Od 
frontu na działce znajduje się 
willa Tietzena i jego żony Emilii 
Kindermann.

Łąkowa 4 Fabryka Tkanin Wzorzystych 
Barucha Gliksmana - tutaj               
w czasie wojny był Centralny 
Obóz Przesiedleńczy.

Łąkowa 11 Manufaktura Wełniana Karola Bennicha - zabudowania 
fabryczne stojące prostopadle do ulicy. Zakłady 
zbankrutowały w 1935 r. Od 1945 r. istniały tutaj 
Zakłady Wyrobów Wełnianych im. M. Kasprzaka.        
Od 1993 w budynkach funkcjonują biura i galerie. 

1905

1882 Edward 
Kreuzberg

Łąkowa 13 Secesyjna willa Roberta Nestlera - łódzkiego przedsię-
biorcy budowlanego, którego zakład stał przy Karolew-
skiej 41. Zwraca uwagę narożny wykusz oraz bogato 
zdobione wejście (wyrzeźbione atrybuty sztuki 
murarskiej). Budynek aktualnie zajmowany przez 
miejskie przedszkole. Warto zajrzeć do środka dla 
marmurowych kominków, posągów aniołków oraz 
reliefów z motywami antycznymi. 

Neorenesansowa willa z przeszkloną werandą należała do Teodora Milscha, browarnika, 
którego zakłady znajdowały się nieopodal, przy ob. Kopernika 53. Willa w roku 1908 
stała się własnością Cechu Rzeźników i Wędliniarzy (Rzeźnia Miejska znajdowała się 
niedaleko - na terenie obecnego Parku Poniatowskiego, do dzisiaj pozostał jeden 
budynek restauracyjny przy ul. Inżynierskiej 1/3). Po wojnie budynek upaństwowiono, 
mieścił się w nim m.in. dom kultury oraz stołówka zakładów Harnama (ulokowanych w 
miejscu dzisiejszego Hotelu Focus). 
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Józef Kaban

Łąkowa 23/25 1897

Łąkowa 40/42 1926-30

Henryk 
Brzozowski 
(autor przebudowy)

Skłodowskiej-
Curie 11, róg 
Żeromskiego

1913

Potężny budynek Fabryki Towarów Bawełnianych Juliusza Kindermanna (przędzalni i tkalni). 
Architektura nawiązywała do budowli obronnych - dwie potężne wieże o stylizowanych 
blankach i fryzach. W odróżnieniu od dominującego stylu architektonicznego Łodzi, fabrykę 
pokryto jasnym tynkiem (nie pozostawiając gołej cegły). W 1905 r. w głębi działki stanęła 
tkalnia o dachu szedowym (pilastym). Kindermann zbudował również własną elektrownię, 
farbiarnię i wykańczalnię. Po wojnie fabryka została upaństwowiona - zakłady Harnama.      
W 2006 r. budynek frontowy gruntownie wyremontowano i pełni on funkcję hotelu na 
116 pokoi (Hotel Focus). 

Kościół parafialny pw Matki Boskiej Zwycięskiej. W stylu bazylikowym, o klasycznej formie. 
Parafię erygował w 1926 r. biskup Wincenty Tymieniecki. Wieżę z dwoma dzwonami 
dobudowano dopiero w latach 50. XX w. Nad głównym ołtarzem znajduje się fragment 
obrazu przedstawiającego Bitwę Warszawską. Kościół bowiem postawiono w podzięce          
za Cud nad Wisłą. 

Próchnika 43 Dawne żydowskie gimnazjum 
męskie o profilu humanistycz-
nym, założone przez poetę 
Icchaka Kacenelsona.

Rembielińskiego 
2/14

1878

W miejscu, w którym aktualnie znajduje się centrum handlowe Sukcesja, funkcjonowała 
Manufaktura Bawełniana Gampe i Albrecht, od 1912 r. jako Towarzystwo Akcyjne zatrud-
niające ponad 1300 robotników.  Po wojnie fabrykę upaństwowiono - Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego „Maltex”. Dzisiaj nie został ślad po dawnej fabryce - budynek został wyburzony, 
chociaż obecne centrum handlowe usiłuje naśladować styl architektury fabrycznej.

Willa Oskara i Amandy Zieglerów, którzy byli trzecimi z kolei właścicielami nieruchomości.      
W 1913 przeprowadzili gruntowną przebudowę, dzięki której zabudowania zyskały moder-
nistyczny wygląd zarówno na zewnętrz (mansardowy dach, podwyższona wieża, oszczęd-
na dekoracja), jak i w środku (reprezentacyjne, funkcjonalne wnętrza). Willa jest ciekawa m.in. 
dlatego, że sąsiadowała z niezwykłymi jak na centrum miasta zabudowaniami: kordegardą 
(wartownią), stajnią i wozownią. W 1945 budynek przejął Uniwersytet Łódzki, w latach 70.      
z kolei Łódzkie Towarzystwo Naukowe, którego staraniem budynek został pieczołowicie 
odremontowany. 
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Skłodowskiej-
Curie 15, 
róg Lipowej

1905 Betlejem - lecznica chirurgiczna        
i ginekologiczno - położnicza, 
przejęta w niedługim czasie 
przez baptystów. Jeden                    
z najlepiej wyposażonych szpitali 
Łodzi międzywojennej (100 
łóżek). W czasie II WŚ służył 
tylko Niemkom. Przestał być 
szpitalem w 1979 r. Obecnie 
znana przychodnia. 

Struga 21,
róg Gdańskiej

Struga 61/63 1895-1904

1912

Fabryka krosien tkackich i maszyn włókienniczych Braci Lange, jedna z najstarszych                 
w Królestwie Polskim fabryk produkujących maszyny. Założona w 1844 r. przez nestora 
rodu - Fryderyka Langego, potem prowadzona przez jego synów Fryderyka i Gustawa.           
W 1895 r. zaczęła się produkcja rowerów: solidnych i eleganckich Original Comet. Była to 
największa wytwórnia w Królestwie. W 1912 r. zatrudniano 500 osób. Po 1945 utworzono 
tu Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych. Część narożną fabryki 
rozebrano w 1972 r. pod poszerzaną ulicę.

Struga 54 Pod tym adresem przez lata istniała 
znana księgarnia Stanisława Hapo- 
nika, zał. 1912, w której ofercie były 
książki polskie i niemieckie, 
podręczniki szkolne, zabawki oraz 
materiały piśmiennicze.

Fabryka wyrobów wełnianych Franciszka Kindermanna, zamknięta w latach 30. Jeszcze 
przed wojną przejęta przez Serwaczyka i Tarasiewicza - przedsiębiorstwo cukiernicze 
„Optima”, po wojnie upaństwowiona i rozbudowana. Między starym i nowym budynkiem 
pozostała willa Franciszka Kindermanna. W zachodniej części działki po wojnie otwarto 
zakłady Łódzkiej Drukarni Akcydensowej. 

Od 1.09.1912 - Teatr Scala, wybudowany przez adwokata Stefana Kobylińskiego dla 
szansonistki Loli Stamatti. Prezentowano w nim repertuar lekki, polski i żydowski. W 
latach 1933-39 funkcjonował tu Teatr Miejski, który spłonął w trakcie II WŚ. W 1947 
podjęto budowę Teatru Żydowskiego, który inaugurował sezon w 1950. Rok później 
otwarto Teatr Nowy, w którym od 1954 do wybudowania Teatru Wielkiego wystawia-
no również spektakle operowe. W 1993 roku budynek przeszedł generalny remont, w 
wyniku którego pozostała właściwie tylko część elewacji. 

Więckowskiego
 15 (dawniej 
Cegielniana 18)
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Omówiona szczegółowo w 
broszurze neoromańska synago-
ga Litwaków, trzecia pod 
względem reprezentacyjności w 
przedwojennej Łodzi. Zniszczona 
przez hitlerowców w 1939.

Więckowskiego 
36, róg Gdańskiej

1900-02 Adolf Zeligson

Pałac Maurycego Poznańskiego (i jego żony Sary Silberstein), syna przemysłowca Izraela,      
w stylu neorenesansowym, wzorowany na Bibliotece św. Marka w Wenecji. Pierwotnie       
za rezydencją ciągnął się ogród aż do ul. Pańskiej (ob. Żeromskiego). Zachowały się oryginal-
ne witraże oraz klatka z marmurowymi schodami. Nie zmieniła się również elewacja, pieczo-
łowicie wyremontowana w ostatnich latach staraniem dyrektora mieszczącego się tu 
Muzeum Sztuki. Muzeum, dzięki Strzemińskiemu, Kobro i członkom grupy artystycznej          
a.r. (Janowi Brzękowskiemu, Henrykowi Stażewskiemu, Julianowi Przybosiowi) od 1929 
roku gromadzi zbiór wybitnych dzieł sztuki awangardowej. 

Więckowskiego 
41

1909

1899-1904 Gustaw 
Landau-
Gutenteger

Gimnazjum Polskie przy ul. Nowocegielnianej (dzisiejsze I LO im. Kopernika), wybudowane 
przez firmę Martens i Daab na zlecenie małżeństwa Heleny i Edwarda Heimanów (przed-
siębiorca i działacz społeczny). Wzniesione zostało dla Towarzystwa „Uczelnia”. W roku 
1919 szkołę upaństwowiono i tym samym stała się pierwszą państwową średnią szkołą 
męską w Łodzi. Dopiero od 1963 do szkoły mogły uczęszczać dziewczęta.

Siedziba przedwojennego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Łodzi. Począt-
kowo Towarzystwo miało siedzibę przy Więckowskiego 13, gdzie wcześniej była szkoła 
żydowska im. L. Pereca oraz istniał Teatr Żydowski obok Nowego. Po marcu 1968 - siedziba 
na Wólczańskiej. W bramie charakterystyczne odbijaki w kształcie krasnali.

Wólczańska 4

Wólczańska 6

Fabryka Prussaka, później 
Krajowa Spółka Przemysłu 
Odzieżowego Polconfex - 
dostawca maszyn szwalniczych i 
urządzeń włókienniczych. Obe- 
cnie w ruinie. 

Wólczańska
14/16
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Wólczańska 17

Wólczańska 
31/33

1903 Gustaw 
Landau-
Gutenteger

Willa, a w zasadzie biurowiec przedwojennego przedsiębiorstwa Edwarda Hentschla. 
Później siedziba Międzynarodowego Towarzystwa Transportu i Żeglugi. Po wojnie częścio-
wo rozebrana, obecnie w stanie ruiny, czeka na generalny remont, który zacznie się w roku 
2016. To w tym budynku mieścił się słynny Instytut Czwartorzędu, plan komedii Juliusza 
Machulskiego „Kingsajz”. W głębi posesji druga willa - Izaaka Bornsztajna z 1920 r.,                       
w zdecydowanie lepszym stanie, ponieważ przez lata rezydowała tutaj Krajowa Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Na działce znajdują się dwie okazałe secesyjne wille: Leopolda Kindermanna i jego córki - 
Eleonory. Willa Leopolda jest najcenniejszym zabytkiem secesyjnym w Łodzi, a być może i w 
Polsce. Zbudowana została w stylu secesji wiedeńskiej, wg projektu wybitnego architekta. 
Charakteryzuje ją typowa dla secesji asymetryczna bryła, wielkie bogactwo dekoracji 
roślinnych, fantazyjne kraty okien, wspaniałe witraże, stolarka drzwi i okien, oryginalne 
meble, wykusze, wieżyczki, dach mansardowy, bardzo zróżnicowana faktura elewacji 
zaskakujące detale: podpory ganku w formie pni, ptak, wiewiórka i lis ukryte w roślinnej 
dekoracji. Obie wille znajdują się w doskonałym stanie technicznym, willa Leopolda mieści 
galerię sztuki, zaś Eleonory - miejskie przedszkole „Pod Topolami”. W ogrodzie, na tyłach 
posesji jedyny w tej części miasta pomnik przyrody.

Willa Józefa Beyera, właściciela składu desek i drewna. Skromny budynek, w stylu 
neorenesansowym. Przez lata we władaniu Policji, bardzo zaniedbany. Obecnie 
planowany jest generalny remont.

Fabryka wyrobów dziewiarskich Wilhelma Lurkensa, której front znajdował się przy 
Spacerowej (tam również zabudowania mieszkalne). Po wojnie utrzymano w 
zakładach produkcję odzieżową (od 1974 zakłady odzieżowe Próchnik). W 2006 r. 
nieruchomość kupili Hiszpanie z myślą o budowie hotelu.

Wólczańska 
40/42

1898

Wólczańska 36
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Wólczańska 51 1903 Franciszek 
Chełmiński 
(autor 
przebudowy)

Secesyjna willa Juliusza Langego, 
właściciela sąsiedniej fabryki 
wyrobów bawełnianych (1875). 
Budynek o pięknej elewacji 
frontowej z motywami przeplata-
jących się wici, charakterystycz-
nym wykuszem i balkonem. 
Wnętrza willi w PRLu niestety 
gruntownie przebudowano. 
Obecnie siedziba Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. 

Wólczańska 
111

1891-1900 Antoni Begale

Dawna Fabryka Powozów E. Begera oraz Zakład Powroźniczy S. Markiewicza. Od 1935 warsztaty 
samochodowe. Po wojnie (od 1953) Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Budynek przeszedł generalny remont w 2003 r. Obok zabudowań wart obejrzenia zabytkowy wóz 
strażacki, sikawka parowa z początku XX w.

Wólczańska 55

Obecnie na działce znajduje się typowy socjalistyczny wieżowiec, wybudowany w latach 70 
XX w. na miejscu istniejącej tutaj Szkoły Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej. Była to szkoła 
żeńska, siedmioklasowa, z polskim językiem wykładowym. W 1912 r. zjazd Rektorów 
Wszechnic Szwajcarskich wydał zgodę na przyjmowanie absolwentek tej szkoły do wszyst-
kich uczelni szwajcarskich, co szkole dodało znacznego prestiżu. Od 1918 r. - Gimnazjum 
Humanistyczne, do którego chodziły uczennice różnych stanów i wyznań, m.in. wnuczka 
Leopolda Kindermanna. Po 1945 szkołę upaństwowiono i przekształcono w Szkołę Fabryk 
Przemysłu Metalowego. 

Wólczańska 
117
W 1919 r. Hugo Guettel i Józef Wójtowicz założyli tutaj Fabrykę Mydła i Kosmetyków 
„Hugo Guettel” produkującą mydła i wody kolońskie. Działała do 1940 r. pod tym adresem. 
Od 1929 r. funkcjonowała jako Fabryka Mydła i Kosmetyków PIXIN. W latach 30. i 40. była 
jednym z największych producentów kosmetyków w Polsce, zatrudniała 40 osób. Po II WŚ 
fabryka przeniesiona na ul. 6 Sierpnia 17, z wejściem do sklepu od Zielonej. W 1946 r. została 
upaństwowiona. Od 1951 zakłady istniały już pod nazwą Pollena Ewa.

Klasztor Dominikanów. Dawniej Gimnazjum Żeńskie Marii Hochsteinowej, od 1945 Państwowa 
Szkoła Przemysłowa Żeńska. W latach 70. XX w. na parterze istniało Muzeum Oświaty, przenie-
sione później na Narutowicza 122. Warto zwrócić uwagę na widniejące na fasadzie sowy.

Zielona 13, róg 
Wólczańskiej  
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Neorenesansowa willa Jakuba 
Wiwego, właściciela sąsiedniej 
przędzalni (prowadzonej wspólnie 
z Heinrichem Federem). Teraz w 
budynku ulokowane przedszkole 
miejskie. Czeka na remont.

Ignacy 
Markiewicz

Zielona 21 1890

Modernistyczna kamienica Judy 
Salomonowicza (właściciela fa- 
bryki pończoch z ul. Gdańskiej 57) 
z ciekawymi kolistymi wykuszami 
oraz dynamiczną linią fasady - 
cofniętą elewacją w środkowej 
części tworzącą wewnętrzny 
dziedziniec. 

Paweł LewyZielona 25, 
róg Gdańskiej

1936-38

Dom modlitwy braci morawskich, 
budynek w stylu neoklasycystycz-
nym. Opisany w broszurze. 

Teodor 
Gruenewald

Żeromskiego 
56

1913-14

Łódzka Szkoła Rękodzielniczo-
-Przemysłowa (wybudowana 
1903r. przez firmę Nestlera).            
W tamtym czasie była to najwięk-
sza i najnowocześniejsza szkoła         
w Łodzi, na jej terenie znajdowały 
się tkalnia, farbiarnia, laboratorium 
chemiczne, warsztaty mechanicz-
ne oraz domy mieszkalne                  
dla dyrektora i nauczycieli.                
Po wojnie przekształcona w 
Zespół Szkół Włókienniczych 
(dzisiaj nr 19). 

Piotr BrukalskiŻeromskiego 
115

1900-02

Secesyjna willa Karola Prusse, 
właściciela fabryczki produkującej 
pudła i kartony. W oknach piękne, 
secesyjne witraże przedstawiające 
jesienny park. Po II WŚ drukarnia 
Łódzkich Zakładów Graficznych.

Żeromskiego
52

1912
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