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Przedmowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi to szczególne
miejsce na mapie instytucji kultury w naszym mieście. Ponad stuletnia, najstarsza biblioteka
publiczna w Łodzi i jedna z najstarszych w Polsce, może poszczycić się bardzo bogatymi i
zróżnicowanymi tematycznie zbiorami. Przez dziesiątki lat funkcjonowania książnicy,
pracownicy dokładali wszelkich starań, aby dostosować profil zbiorów do potrzeb wszystkich
kategorii czytelników. Zawsze jednak szczególną uwagę poświęcano dokumentom o
charakterze regionalnym. Zbiór ten należy do najcenniejszych kolekcji w Bibliotece. Również
w skali kraju regionalia zgromadzone w Bibliotece to zbiór unikatowy i ceniony przez
wszystkich czytelników poszukujących wyczerpujących informacji dotyczących Łodzi
i województwa.
Akcja "Łodzianie o sobie i mieście - żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej" wpisuje się w stuletnią tradycję biblioteki związaną z
gromadzeniem
dokumentów dotyczących Łodzi . Wspomnienia spisane przez łodzian mają szczególną rangę.
Każda z prac to świadectwo życia miasta i jego mieszkańców zarejestrowane przez naocznych
świadków omawianych wydarzeń. To opisy miejsc i zdarzeń przekazane nam przez osoby, dla
których omawiane zagadnienia miały szczególne znaczenie. To okruchy pamięci, uczuć,
doznań, które są specyficzne dla osób je opisujących. Z tego właśnie względu prace
nadesłane do Biblioteki stanowią wielką wartość dokumentalną, a z upływem czasu ich
znaczenie będzie coraz większe. Musimy pamiętać, że historia miasta to nie tylko wydarzenia
fundamentalne, dotyczące całej aglomeracji, to przede wszystkim dzieje poszczególnych osób
związanych z naszym regionem.
Podsumowując drugą edycję akcji "Łodzianie o sobie i mieście" za rok 2019, chciałabym
serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za trud i zaangażowanie.
Siedem
opracowań, które składają się na tegoroczną publikację, to teksty bardzo zróżnicowane
tematycznie. Znajdziemy tu relacje z czasów dzieciństwa, opisy życia w powojennym mieście,
relacje z okresu okupacji, utwory liryczne a także futurystyczną wizję rozwoju Łodzi
przeplataną wspomnieniami. Wszystkie poniżej zamieszczone prace łączy wspólna cecha.
Jest nią głęboki związek uczuciowy autorów z Łodzią i jej mieszkańcami oraz troska o
zachowanie okruchów żywej historii.
Wszystkich czytelników zachęcam do lektury poniższej publikacji, a także do udziału w
kolejnej trzeciej edycji akcji „Łodzianie o sobie i mieście - żywa kronika Łodzi
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej” w roku 2020.

Łódź, 23.03.2020

Ewa Mec
Dział Informacji Naukowej WBP

Wanda Chruściel
Noworoczne życzenia i wspomnienia

Dzisiejszy dzień, 31.12.2019, skłania mnie do refleksji i wspomnień dotyczących
Wojewódzkiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Postanowiłam, że zajmę
się w ostatnim dniu w roku przyjemnymi wspomnieniami, które kojarzą mi się od
zawsze z moją ulubioną Biblioteką. w Łodzi mieszkałam krótko w latach 1971-1972,
z racji pracy na Teofilowie. Od roku 1967 z przerwami korzystałam z Biblioteki
a księgozbiór jest na tyle bogaty, że z powodzeniem mogłam uzupełniać wiedzę
z każdej dziedziny i na każdym poziomie zawodowym oraz naukowym.
Najważniejsze jest to, że Pracownicy są od zawsze tacy sami: życzliwi, uśmiechnięci,
kompetentni i chętni do pomocy. Jest to wyjątkowe miejsce – Biblioteka, do której
przychodzę z przyjemnością. Moje wspomnienia nie są napisane w sposób doskonały
ale pragnę przy ich pomocy podziękować Pracownikom byłym i obecnym za ciepło
i życzliwość, gdy szukałam odpowiednich książek. Gdy byłam uczennicą jednej
z pabianickich szkół. napisałam pracę na tak wysokim poziomie, że nauczyciele nie
byli skłonni uwierzyć w moje autorstwo. Pracując uzupełniałam wiedzę a studiując
zaocznie w przeszłości i obecnie zawsze podkreślałam: zawsze mogłam liczyć na
wiedzę i chęć pomocy ze strony Pracowników.
W obecnych czasach zmienia się dosłownie wszystko i moje zdziwienie budzi fakt, że
w Bibliotece od 52 lat nic się nie zmieniło. Po przekroczeniu progu tej magicznej
Biblioteki można być otoczonym opieką. Dlatego o Pracownikach i o Bibliotece piszę
z dużej litery. Windy wożące książki ciągle te same i życzliwość Pracowników taka
sama.
Pracownikom, Bibliotece i samej sobie życzę aby dalej było tak samo.
Proszę o przyjęcie moich życzeń na rok 2020 i następne lata : Pracownikom życzę aby
byli szczęśliwi a Bibliotece aby się rozwijała i nigdy nie utraciła swojego klimatu.
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Jan Jagusiak
Łódź odległa z centrum

Odległa Łódź z opowieści.
Łódź w latach II wojny światowej, zapisana w pamięci cztero- i sześcioletniego
dziecka, utkana niemal bajkowo z fragmentów jakichś opowiadań, wyrywków zdań
wypowiedzianych przez autorytety: pradziadków, babcie i rodziców – to jakiś bardzo
odległy kawałek ziemi; jest tam dużo domów i ludzi: coś ogromnego, chociaż nie
żaden potwór groźny dla dzieci, to jakiś poważny, wymagający posłuszeństwa siłacz,
ale także przyjmujący, przygarniający do siebie czasem nawet takie zwykłe, słabe
istoty, jak niektóre z naszej małej wioszczyny, daleko za Tuszynem, bliżej Dłutowa.
Starsi z rodziny, nieraz i sąsiedzi, opowiadali różne ciekawe historie, których chętnie
słuchali, bywało że aż do zaśnięcia, trzej mali bracia: cztero-, sześcio- i ośmioletni
w 1942 roku, przed zabraniem ojca na roboty u Niemca na Kujawach. On to
wspomniał: a to że Eisert miał dworek i dworską ziemię w Dłutowie, a w Łodzi
posiadał fabrykę. I ciekawe, że chociaż był Niemcem, to był porządny, szanował ludzi.
Gdy kosili żyto – ojciec z innymi Polakami – Eisert czasem przyjeżdżał bryczką,
powiedział „dzień dobry i dobra robota”, dbał o gospodarkę, znał się na uprawach. a teraz te Niemce tak zamęczają ten naród. I za co to młode Eiserty nie gospodarują
w Dłutowie? Wypędzili ich, czy sami uciekli?
W następnych latach, gdy ojca zabrali, tych wspominków było już mniej, przeważnie
przy łóżku chorego, osiemdziesięcioletniego pradziadka. Nim znalazł się w carskiej
armii i wyjechał w 1904 roku na wojnę Rosji z Japonią, mieszkał bliżej Łodzi niż teraz
– w Czyżeminie. Zarobiło się nieźle na drzewie z naszego lasu. Wycinało się piłami
i powoli od rana do południa dowoziło się do Łodzi – na budowy domów i fabryk. Ale
to już przeszło pięćdziesiąt lat temu było.
Prababcia często wspominała swoją siostrę w Łodzi. Na Wólczańskiej mieszka
w kamienicy. Ma robotę, ale czasem trzeba jej coś zawieźć ze wsi do jedzenia. w 1944
roku wróciła prababcia z Łodzi z przykrą wiadomością: - Byłam u Adelki na Rudzie
koło zegara. Ma robotę u Horaka. Taka ładna dziewucha. Miała narzeczonego, byli już
zaręczeni. Ale zamknęli go Niemcy w Radogoszczu. Nie wiadomo za co. Nie daje już
żadnej wiadomości przez kilka miesięcy, a ludzie mówią, że z tego Radogoszcza to już
nikt żywy nie wychodzi.
Babcia także miała swój problem w Łodzi. Często narzekała na swojego brata.
Mieszkał tam już przed wojną, pożyczył wtedy od niej większą sumkę pieniędzy
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i przez kilka lat nic nie zwrócił. Nie pokazuje się jej, udaje jakby go nie było. Taki
z niego łódzki miastowy pan.
Niedaleko nas, w sąsiedniej wsi w domu Sanica, była jakaś dziewczynka z jego rodziny
w Łodzi, starsza od nas. Kilka razy przechodziła koło nas ze swoim wujem. - Idziemy
odwiedzić babcię Reni – wyjaśnił nam kiedyś. Nasza mama cichutko, sekretnie
pouczyła nas: - Nikomu nie gadajcie, nie widzieliście nikogo. Ale ten Sanic nie jest jej
wujem, przywieźli ją z Łodzi, żeby nie zamknęli jej Niemcy w obozie, albo gdzieś za
drutami, jak Żydów w getcie.
Nie wiemy, co to znaczy w getcie, ale jak mamy być cicho, to nie pytamy. Ale już za
kilka miesięcy mama wyszeptała wyraźnie, powoli – z taką miną, jakby ktoś stał przy
nas – z Łodzi tych wszystkich Żydów wywieźli, ta Renia tu jeszcze została, a tamtych
wystrzelali albo spalili. A co ludzie opowiadają … to chyba nieprawda, że z ich tłuszczu
wyrabiają mydło. Popatrzyliśmy z lękiem na twardą rudawą kostkę mydła na stołku
koło wiadra z wodą. - Ale to są tylko takie ludzkie wymysły – dodała już spokojniej
mama.
W styczniu 1945 widzimy, że role się odwróciły. Niemcy z naszych wsi, jak i z Łodzi,
poznikali. Przerażona, nieszkodliwa przez wojnę Niemka, która przejęła w 1942 r.
gospodarstwo babci, cicho błagalnie (by nie dowiedzieli się „wyznawcy” Hitlera),
prosiła mamę, aby znalazła jej z dwójką dzieci miejsce do ukrycia się u jakiegoś
Polaka, u którego po wojnie będzie pracowała. Zabrana przez miejscowego żandarma,
w mroźny zimowy ranek, wyruszyła w drogę „na Berlin”, którego nie znała, gdyż
z mężem poległym na wojnie, pochodziła z Prus. Do stolicy „tysiącletniej Rzeszy”
pewnie nie dotarła, gdyż nigdy już nie napisała żadnego listu, który obiecywała, jeśli
przeżyje.
16 stycznia wieczorem my i chyba wszyscy sąsiedzi, nawet nasz schorowany
pradziadek, wychodzimy przed domy, podekscytowani, trochę przestraszeni,
patrzymy na wzbijające się nad horyzontem, na północ od nas, świetliste „choinki”.
Słychać monotonne buczenie latających wysoko samolotów. Pewnie to ruskie, przecie
są blisko – oznajmił nam senior rodu. A przestraszona prababcia na to – a może
Niemce bombardują miasto. Mój Boże! Czy te kamienice na Wólczańskiej i koło
zegara jeszcze stoją? Co te nasze biedule tam przeżywają! One szczęśliwie przeżyły,
a Łódź i okolice Dłutowa zajęły za parę dni wojska rosyjskie. Obyło się to nawet bez
wielkich strat; największą było spalenie dłutowskiego kościoła. Ale oto 20 stycznia
nieoczekiwana, groźna „niespodzianka” w wykonaniu Niemców. Przecież to już Łódź
po Łask była zajęta przez wojska Frontu Białoruskiego, a Front Ukraiński sięgał od
południa przez Piotrków i Bełchatów, aż po główną arterię na zachód, od Piotrkowa
na Łask. Na wolnym od wojsk rosyjskich pasie między tymi frontami, styczniowym
porankiem przewalała się długa pancerna nawałnica po przekroczeniu w nocy Pilicy
między Sulejowem i Tomaszowem Mazowieckim, poprzez Moszczenicę – na zachód
ku Dłutowowi i Łaskowi – do centrum wielkiego kotła najsilniejszych niemieckich
dywizji pancernych w okolicy Łodzi: przedzierającego się z Prus na Łódź Korpusu
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„Grossdeutschland” (gen. Sauckena) i dywizji pancernej „Hermann Göring”,
zmierzającej od Pilicy przez Moszczenicę na Dłutów. Ale dokładniej jakimi traktami,
przez które wsie, nikt z polskich historyków nie pisze. Jednak są jeszcze trzej
świadkowie: piszący te słowa (wówczas 6,5 roczne dziecko), jego brat 9-letni Alojzy –
dziś 84 letni mieszkaniec Olechowa oraz 7,5 roczny, kolega, sąsiad – Marian
Klepiński, dziś 83 letni mieszkaniec Retkini. Z ukrycia przy domach obserwowali
przejeżdżające czołgi i wozy opancerzone – od strony Szczukwina przez Jutroszew,
Lesieniec na Redociny do Dłutowa, gdy inni świadkowie widzieli także drugi trakt,
przez Górki, Tążewy i Leszczyny na Dłutów. „Kolumny przejeżdżały drogą około 30m
od naszych domów. Gdy nastąpiła jakaś – jak się okazało – krótka przerwa w potoku
pojazdów, wyskoczyliśmy zobaczyć ślady czołgów na zamarzniętej drodze. Gapiąc się
w stronę Redocin nie spostrzegliśmy, że już nadjeżdża od strony Jutroszewa kolejna
zwarta grupa pojazdów. Na pewno musieli nas zobaczyć, gdy szybko gnaliśmy ku
domowi. Trakt dywizji „Hermann Göring” (gen. Millera) jest opisany w książce
„Geschichte der 16. Panzer-Division 1939-1945”, wydanej w 1958 r. Jej fragmenty
dotyczące okolic Łodzi i kotła pancernego zamieszczone są w „Kronice Gminy
Dłutów” nr 3/1998r. (w tłumaczeniu Jerzego Tobjańskiego na język polski).

Spotkania z Łodzią
Było to chyba we wrześniu 1945 r. – mój pierwszy wyjazd do Łodzi, z mamą, jej
siostrą i ze starszym bratem. Najpierw 9 km do Tuszyna – podwiezienie wozem przez
„bogatego” wuja, posiadającego ładnego konika. Z torbami i koszyczkami trochę
niecierpliwego czekania na tramwaj z Łodzi, spostrzeżenie mamy, że już jest tych
ludzi sporo, po chwili ciocia uzupełniła, że tyle narodu się naszło. Oj, musi być
niemały ten tramwaj. Przyjechał z przyczepą. Lud objuczony wszelkimi dobrami na
sprzedaż w mieście, wcisnął się i „ubił” w okazałych wagonach. Szczęśliwcy siedli na
długich ławkach, a większość, zwłaszcza dzieci na stojąco w środku za plecami
dorosłych kołysały się i podskakiwały na wszelkie strony machiny. Wyciągamy szyje,
ale niczego z tego tłoku nie widzimy. Dłuższa chwila postoju, pewnie to już Łódź. Nie,
dopiero Rzgów. Jeszcze kawał i słyszymy mamę: już Ruda, teraz od zegara to już
niedaleko do Placu. Niektórzy wysiadają, ale jeszcze więcej nowych wsiada. Udaje
nam się z bratem stanąć przy ławkach i wreszcie zobaczyć za szybą tę Łódź. Na Placu
– a może to już na Górniaku – pierwszy raz postawiliśmy nasze nogi w starych,
nędznych kamaszach. Stąd taszczymy, jak wszyscy ci z Tuszyna, do hali nasze dobra
na sprzedaż: parę mendli jajek, kilka „osełek” masła i białe sery – twarde bo mocno
wyciśnięte, do tego świeże miękkie twarogi, dwie torby z jabłkami i gruszkami. Gdzie
to pokazać klientom, bo hala zatłoczona, wielka oferta bogata – tyle tego tu widać.
Mama z ciocią wcisnęły między dwie starsze babiny na ławę – może jakieś pół metra
szerokości – cały swój transport dóbr zza Tuszyna.
Wkrótce coś sprzedały, czekały potem dłużej przebierając nogami, panie miastowe
zatrzymywały się, patrzyły w milczeniu, pytały za ile to, brały coś, albo odchodziły,
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widocznie niezadowolone. Trwało to może ze dwie godziny. Widzimy z bratem, że
nasz kawałek desek wystawowych był już prawie pusty, jeszcze tylko trochę gruszek i
z mendel jajek. - To wy tu poczekajcie, jak ktoś zapyta to sprzedacie – poleciła mama
– Ja z ciotką na chwilę wpadniemy tu blisko, kupimy jakiś materiał. No i poszły. Przy
nas stanęła pani klientka, zapytała o cenę i sięgnęła po jajka do kosza, gdy już obok
niej z uśmiechem druga kierowała dłoń po – tanie zapewne – jajka. Nadbiegła ciocia,
za nią mama, policzyły paniom „nabyte” już od nas towary, dodając nam „wy gapy”.
Handel to niełatwa sprawa. Ale doświadczenie z Górniaka zapamiętaliśmy na długo.
w południe było już po handlu, idziemy więc z pierwszą wizytą gościnną w Łodzi: do
cioci, siostry tej ze wsi, mieszkającej niedaleko Górniaka, przy ulicy Zarzewskiej, parę
kroków za rogiem od ulicy Kilińskiego. Po lewej stronie nieduży dom, chyba
z mieszkalnym poddaszem, na podwórku studnia na pompę, za nią dwa niskie domy.
Ciocia nieuprzedzona (bo jakim sposobem?) była u siebie, zaskoczona, ale widocznie
zadowolona. Dostała w prezencie miskę dobrego twarogu i z kilo gruszek „na deser”.
Postawiła wodę do zagotowania na herbatę, wyjaśniwszy że jest to z naszej studni, nie
za dobra, ale co zrobić, w okolicy nie ma lepszej. Po zagotowaniu, jak się ustoi, trzeba
odlać tę czystą z wierzchu do picia, a fafroki ze spodu wylać – pouczyła nas ciotka.
Podana w szklankach „herbata”, osłodzona, postała już bez fafroków jakiś czas, ciocia
i mama popijają powoli jakoś ostrożnie. Ja z bratem zerkamy na szklanki. Na dnie,
więcej – prawie do połowy, są tam jakieś szare, trochę jakby rudawe męty.
Próbujemy, słodkie to, ale jakieś lepkie, gęstawe, może dodany jakiś stary sok
z gruszek. Na szczęście był też kawałek chleba z naszym serkiem, jak się ugryzło, to
i ta herbata przeleciała w gardle. - Tu, z tych starych studni nie jest zdrowa, ale co
zrobić – trzeba by szukać i nosić z dala – wyjaśniła ciocia. Nigdy i nigdzie już nie
spotkaliśmy się z taką oryginalną wodą. Przy niej to ta nasza wiejska, czerpana
wiadrem z głębokiej studni „zimnica” była pyszna niczym smakołyk ze źródlanej
krynicy.
W latach 1953-1957 poznawałem Łódź i tysiące mijanych, a szczególnie tłoczących się
w tramwajach łodzian, przejeżdżając przez całe miasto – od Rudy po Helenówek –
tramwajami numer 4 i 11 oraz zgierskim, gdy wyjeżdżałem z internatu Liceum
Pedagogicznego co najmniej raz w miesiącu w odwiedziny do domu. Przejeżdżałem
więc najdłuższą (jednak nie do końca – w Ozorkowie) trasą tramwajową od Tuszyna
przez całe, największe po wojnie miasto w Polsce – razem kilkadziesiąt kilometrów.
Przez te cztery lata było to niemal 50 przejazdów tą trasą i to w dwóch kierunkach.
I zawsze przejeżdżałem w pobliżu staromiejskiego wzgórza, pobrzeżem rozległego
placu, z rażącą architektonicznie na krańcu starych budynków „wyrwą”, z której
zniknęła tak niedawno, ledwie 10 lat temu, skazana na zburzenie i wieczną niepamięć
synagoga – święte miejsce żyjących tu od pokoleń i zgładzonych Żydów. I tyleż razy
przejeżdżałem pod mostem-kładką, łączącą nad ruchliwą ulicą dwie części getta, po
której teraz codziennie od lat przechodzą może tylko duchy i wspomnienia
nielicznych świadków tamtych nieludzkich tragedii; jeździłem ulicami, torami obok
domów i trawników, grzmiącymi tramwajami, zagłuszającymi niekończący się krzyk
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bólu i rozpaczy tysięcy zgładzonych istot. Czy było coś z tego krzyku w nas, w moich
rówieśnikach i w tych tysiącach, które powinny słyszeć, a chciały zapomnieć.
Piękne cztery lata młodości w Zgierzu i kontaktów z Łodzią. Liceum organizowało
i ułatwiało wycieczki do operetki, do obejrzenia z emocjami w lokalu ZNP pierwszego
programu telewizyjnego, na niezapomnianą premierę opery łódzkiej ze Strasznym
Dworem Stanisława Moniuszki. Łódzcy artyści – wtedy młodzi: Płoszaj, Debichowa,
Marchut i dziesiątki innych odwiedzali co pewien czas ze swoim ARTOSEM szkoły
średnie w całym województwie. Był to niezwykły dar i konieczność, zwłaszcza dla
przyszłych nauczycieli.
Dwa miesiące, krótki urywek z życia, ale jakże ważny w życiu dwudziestolatka – zajęła
w 1958 roku służba wojskowa w Łodzi, obejmująca młodzieńców ze Studiów
Nauczycielskich, między innymi także z naszego Piotrkowa Trybunalskiego. „Wojsko”
zakwaterowano w obiektach liceum ogólnokształcącego przy ówczesnej ulicy M.
Fornalskiej na Retkini. Poza ulicą Retkińską – byłą wsią Retkinia – dominowały tu
sielskie krajobrazy niedawno przyłączone do Łodzi, a w przeszłości – do końca XVIII
wieku stanowiące pabianickie dobra kapituły krakowskiej: Karolew, Rokicie,
Chocianowice, Ruda Pabianicka, Wiskitno i Olechów, a także najważniejszy dla
„stacjonującego wojska” Brus – przez pewien okres miasto, mające spełniać rolę
konkurenta starej Łodzi. Wielu mieszkańców tamtych byłych wsi oraz imigranci
zamieszkujący nowo zbudowane bloki, mogli codziennie mijać którąś z kompanii
maszerujących ze śpiewem na ustach z tekstami bojowymi, patriotycznymi i czasem
lekko sprośnymi. Najwięcej czasu pochłaniały długie marsze – chyba celowo
wydłużane – na Brus, a tam po wertepach, chaszczach, dołach i podeszczowych
kałużach ćwiczenia sprawności, szybkości, okopywania się oraz strzelania z pierwszej
linii frontu z rkm. Przed zakończeniem ćwiczeń na Brusie uczestniczyliśmy
w obchodach – w Łodzi, ale na „szczeblu centralnym” – Święta Odrodzenia 22 Lipca.
Obecne są, z własnej woli, nieprzymuszane, kochające swoją armię tłumy łodzian.
Tysiące żołnierzy LWP przemaszerowało ulicą Piotrkowską, mocne i zwarte,
prowadzone marszami orkiestry wojskowej. Emocje i duma, że hej! Na pamiątkę
zrobiłem starszemu bratu fotografię, gdy na prawym skrzydle maszerował w którymś
ogromnym zgrupowaniu w hełmie, z bronią na ramieniu. Miesiąc później, po wielu
dniach nudnych i uciążliwych ćwiczeń („Nogi w marszu unosić w poziom” - krzyczał
sierżant), gdy już wiele potu się wylało, odbyła się nasza defilada wojskowa. Jakiś plac
przy lesie (było to chyba boisko treningowe ŁKS), na poboczu ustawiona trybuna
naszych wodzów oraz na pewno bardzo ważnych przedstawicieli siły przewodniej,
może nawet z dzielnicowego komitetu „naszej partii”. Marsze rżnęła prawdziwa
orkiestra wojskowa. Spocone w słońcu jak pod Grunwaldem ruszyły kompanie do
popisów: równo, bez huśtania, jednogłośne łupnięcie płaskimi butami w ziemię,
druga noga wysoko w poziom, mocna postać żołnierska, z karabinem na ramieniu,
z silnym cięciem prawą ręką, głowa uniesiona z hełmem (który niestety swawolił: na
oczy, w bok lub do tyłu). Dwie, trzy minuty tego popisu przed wodzami i władzami
i już po egzaminie. Podobno nasza kompania wypadła najlepiej. Ale pozostałe
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kompanie pewnie również wypadły najlepiej. Ten teren naszych poligonowych
ćwiczeń przed 60 laty ujawnił w toku badań w ostatnim okresie miejsce zbrodni
hitlerowskich i ubeckich w czasach stalinowskich: dowody rozstrzeliwania
i pochówków bezbronnych ofiar. Większość terenu – obok zabytkowych obiektów
zajezdni tramwajowej oraz budynków fabrycznych Meyerów i Bidermannów –
wykupiło miasto w 2009 roku. Ma służyć całej Łodzi jako zielona strefa zdrowia
i rekreacji. Wyrósł tu już chroniony kompleks leśny. Ale trwają także od kilku lat
zabiegi o przeznaczenie znacznych połaci Brusa pod budowę – daleko od centrum
Łodzi kolejnego osiedla domów jednorodzinnych, albo obiektów sportowych.

Z łodzianami w pracy
Już na początku pracy zawodowej poznałem w Łodzi – w kuratorium oświaty – panią
Zofię Skalską, pedagoga niezwykłego, osobę życzliwą ludziom, szczególnie
wspierającą sieroty i dzieci z rozbitych rodzin. Już we wrześniu 1959 roku pani Zofia
rozpoczęła swoje obowiązki opiekunki – pomocnicy kuratoryjnej nad młodymi
pedagogami wychowawcami w domach dziecka i młodzieży. Jakże to było potrzebne
młodym 20-21 letnim absolwentom szkół, którzy mięli zastąpić rodziny
nieszczęśliwym samotnym dzieciom. Ta jej pomoc nam w Pabianicach, a następnie
w innych domach opieki była pełna życzliwości i zrozumienia dla „zielonych” na
starcie pedagogów. Bardzo chciała nauczyć nas korczakowskich metod pracy
z dziećmi. Nie rygory i kary, a wzajemne zaufanie i pomoc słabszym. Umocniła nas
rozpoczynających pracę na trzydniowym szkoleniu w Pabianicach. Mało czasu, ale
tematy i szkolących dobrała świetnie, już nigdy w przyszłości takich nie mieliśmy. Oto
niektóre:
•

•

•

pedagogiczne i moralne zasady wychowania dzieci i młodzieży w życiu poza
domem rodzinnym – wykłady i wzruszające dyskusje prowadził wybitny
erudyta, profesor UŁ Stanisław Gerstmann,
śpiew i muzyka jako niezbędne formy i metody wychowania dzieci i młodzieży
w zbiorowościach – prowadzili: muzyk Bonifacy Stusio – przyszły dyrektor
PSM w Pabianicach i nauczyciele śpiewu,
nauka fotografii i obsługi aparatów projekcyjnych – prowadził praktyk, kustosz
Jan Kepler z Muzeum M. Pabianic (historyk, w przyszłości czołowy
opozycjonista w instytucjach kultury).

Zofia Skalska była inicjatorką olimpiad sportowych dla wychowanków domów
dziecka i młodzieży z całego województwa. Różne konkurencje były rozgrywane
w Pabianicach, Głownie, Romanowie, Zduńskiej Woli, a uczestniczyli także
wychowankowie z Kruszyny, Komornik i Piotrkowa Tryb. Na finał: wzruszający
koncert słowno-muzyczny wychowanków dla zaproszonych gości, a zwłaszcza dla
rodziców i krewnych wychowanków, którzy niestety nie przybyli zbyt licznie. Zofia
Skalska zaproponowała także zorganizowanie w PDM Pabianice wystawy na stulecie
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Powstania Styczniowego. Wszyscy „łapali się za głowy” – co za pomysł, kto to zrobi,
w jaki sposób? Był rok 1962, zostało jeszcze trochę czasu. Przede wszystkim zacząć od
wstępnych podstawowych informacji w Muzeum (a więc iść do życzliwej Marii
Kepler), potem poszukiwania po mieście i okolicach starszych mieszkańców, aby
natrafić na ustne przekazy rodzinne i może jeszcze jakieś dokumenty. Kto tym się
zajmie? Najlepiej ten najmłodszy z nowych. A więc chodzi śladem byłych patriotów,
szukanie przysłowiowej igły w stogu siana – może do 20-30 seniorów z miasta
i okolic. Poza niepewnymi opowieściami, zwłaszcza jednak dotyczącymi i wojny
światowej, udało się wreszcie trafić do rodziny p. Janio przy końcu ul. Kopernika.
Posiadali dokument z fotografią swojego przodka Mateusza Gajzlera – była gdzieś
także zimowa czapka powstańca; warto więc było chodzić. Bardzo zadowolona była
także Pani Dyrektor Muzeum; po wystawie zaproponowała właścicielom pamiątki
odkupienie lub przekazanie fotografii przodka do Muzeum. Przez jakiś czas nie byli
zdecydowani, ale w przyszłości zdjęcie znalazło swoje należne miejsce w Zamku.
Najpierw jednak, w styczniu 1963 roku, znalazło się na czołowym miejscu wśród
pamiątek w Domu Młodzieży – w dużej sali, w której dominowały dwa cykle
historycznych obrazów Artura Grottgera „Polonia” i „Lituania”. Sprowadziła je,
pierwszy raz w dziejach Pabianic, oczywiście Pani Zofia Skalska; poprosiła o to i dała
gwarancje dyrektorowi Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa z opisami fragmentów walk
powstańczych w woj. łódzkim nie była oczywiście imponująca, ale wzbudziła
zainteresowanie mieszkańców, a zwłaszcza nauczycieli z uczniami. Była księga do
wpisywania uwag, własnych odczuć i pytań. Jeden z wpisów uczennicy z Liceum,
krytyczny (miał prawo taki być): „Taka wystawa to duży zawód” – wywołał jednak
mały „ferment”, jakby to był dowód braku patriotyzmu i szacunku dla powstańców.
Pomimo to trzeba docenić wykonanie tego udanego pomysłu nieocenionej patriotki,
kochającej młodzież, zwłaszcza sieroty bez rodzin i bliskich. Zofia Skalska była od
młodych lat harcerką, działała w konspiracji na początku II wojny światowej. Przeżyła
ciężkie więzienie w Ravensbruck. Była tam organizatorką tajnych Szarych Szeregów.
Po wojnie należała do wybitnych, chociaż nie eksponujących siebie, pedagogów,
wspierających dzieci. Związana była szczególnie z Głownem (i zapewne z innymi
ośrodkami, co warte byłoby opisu przez Jej współpracowników). Zmarła w 2007 roku.

Normalny urząd w czasach „reżimu”?
Po zwycięstwie solidarnościowej rewolucji w 1989 roku – szczególnie jednak
w ostatnich latach – pisze się i mówi, że urzędy administracji państwowej były
przykładowymi siedliskami reżimowego bezprawia i podłych urzędników
komunistycznych, lub – nieco łagodniej – partyjniaków. Zapewne taka opinia ma
uzasadnienie w świetle obowiązujących wówczas praw, z przewodnią rolą PZPR
i postępowania niektórych nadgorliwych kacyków. Nie brakowało ich nigdy i widzimy
ich „nieomylnych” zawsze, gdy zbyt mocno i długo dominuje jedna „siła przewodnia”.
w tych regułach są jednak wyjątki: wystarczy tylko, żeby człowiek był przyzwoity
i miał poczucie wstydu. Takie wyjątki znamy i z systemów totalitarnych. Zna je także
12

piszący, który uczył się i pracował w takim systemie, od 1946 roku kolejno: szkoła
podstawowa, liceum, studium nauczycielskie, studia wyższe i doktoranckie, wreszcie
doktorat w 1982 roku – cały okres zniewolenia: najpierw stalinowskiego, a w końcu
„reżimu Jaruzelskiego”. A już od 1960 roku praca w instytucjach „reżimowych”.
Spotkało to miliony rodaków. Urząd Wojewódzki w Łodzi: piękny, zabytkowy pałac
Izraela Poznańskiego, z przybudówką na kolejne wydziały rozrastającej się
administracji. Rok 1969 – niemal apogeum owego, wyklętego systemu. Formalnie
i praktycznie przewodzi partia, z różnymi siłami, zależnymi od kultury i skali
wspomnianej już przyzwoitości. w Łodzi o tej skali świadczył np. stosunek
przewodniej siły do zadekretowanych, współdziałających partnerów: byli to zwłaszcza
z ZSL wojewodowie lub przewodniczący WRN: Piotr Szymanek (1947-1950
i 1956/57), Julian Horodecki (1952-1957), Czesław Sadowski (1967-1971), Roman
Malinowski (1971-1973 i 1973-1975). Dobór kadr i obsadzanie stanowisk
kierowniczych tylko w rękach partii; inne opcje nie miały jakoby żadnych szans.
w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego – bardzo ważnej – szefem jest
należący do PZPR Eugeniusz Sapkowski – podobno członek lub przewodniczący
któregoś znaczącego gremium w KW. w Wojewódzkiej Pracowni Planów
Regionalnych – przy WKPG – opracowującej m.in. plany perspektywiczne, szefem
jest dr Wacław Musiał, także członek partii. i do tej upartyjnionej Pracowni zgłasza się
kończący studia doktoranckie w Warszawie, z zawodu nauczyciel, który już
ostatecznie zerwał z tym zawodem, a ostatnio był kilka miesięcy kierownikiem
administracyjnym w „Budowlance” – to ważne, gdyż dyrektor tej szkoły, członek ZSL,
publicznie głosił, że „do partii należy tylko k... i złodziej” i tenże dyrektor dał swemu
pracownikowi rekomendację do ZSL w Pabianicach – w mieście klasy robotniczej.
Szef pracowni spojrzał na to „Członek ZSL od 1968 roku” i po chwili skomentował
z lekkim uśmiechem: – No...Sapek może być trochę zaskoczony, ale...niech tam.
Spojrzał jeszcze dr Musiał na opinię kandydata z miejsca kilkuletniej pracy w Domu
Młodzieży i zauważył, że naduczciwy kierownik napisał: „JJ do związku zawodowego
ostatnio nie należał”. Nie należał, to znaczy, że go wyrzucili, albo sam opuścił szeregi
związkowe (to była prawda – „rzucił” legitymację związkową, jakby „półpartyjną”,
a powinien być ze swoimi i nikt go o zgodę nie pytał). Na szczęście nikt nie doniósł
wcześniej do szefa Pracowni, że ten oto kandydat w ostatnim okresie popełnił
kardynalny występek polityczny: zaproponował i dał deklarację do ZSL młodej
ekonomistce Ewie B., która rozpoczynając pracę w dużym zakładzie (w mieście klasy
robotniczej) otrzymała legitymację kandydatki do partii, z mocną POP; była więc już
„nasza”, a tu jakiś ZSL ją opętał. Awantura nie tylko w firmie, władze miejskie wykryły
winnego tej rozróby. Przestępca był już jednak w Pracowni. Dr Musiał śmiało
przeforsował sprawę z Sapkiem, zresztą bez uwag ze strony jakoby groźnego członka
wojewódzkiej instancji. Ten po roku przyjął nawet tego skalanego do swojej WKPG,
na stanowisko do spraw planowania instytucji społeczno-kulturalnych. Czy jest dzisiaj
w czasach praworządności możliwe przyjęcie do ważnej instytucji, kierowanej przez
fachowca siły przewodniej, kandydata z takimi fatalnymi papierami. Po kilku latach,
gdy już nie było tego województwa łódzkiego, gdyż utworzono 49 nowych, w Łodzi
odbywały się regionalne posiedzenia Klubu Grota Roweckiego; przez pewien okres
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przewodniczącym był prof. Zdzisław Prochowski – ekonomista z UŁ, który przed laty
poznał w Pracowni opisanego „kandydata”. Przekazał wiele miłych słów o zaletach,
kulturze i uczciwości Eugeniusza Sapkowskiego (którego w latach pracy wielu
bezpodstawnie krytykowało, jakoby doktrynera partyjnego). Był po prostu
wymagający, sam solidnie pracował; wyniósł wiele z dobrego domu w Wilnie, a także
ze studiów w Seminarium Duchownym tuż przed wybuchem wojny – przekazał
wiarygodny prof. Z. Prochowski. Taki oto pozostanie ten niby reżimowy poddany.

Dobre zmiany – reformy administracji
W latach 1971-1975 administracji woj. łódzkiego szefował Roman Malinowski: od 5 X
1971 r. do 15 XII 1973 r. jako przewodniczący WRN, a następnie do końca maja 1975 r.
– Wojewoda Łódzki; dr ekonomii – nie z politycznej przepychanki, ale z niezłym już
doświadczeniem w pracy na różnych stanowiskach. Na początku duże zaskoczenie
budziło jego zamieszkiwanie przez kilka miesięcy nie w Łodzi a w Pabianicach,
w bloku niedaleko dworca PKP. Nie dojeżdżał jednak pociągiem a „hitowym”
maluchem 126p, „trochę” niedostosowanym do postury człowieka nieprzeciętnego
wzrostu. Oczywiście krążyły wśród pracowników różne teorie dotyczące tego
zamieszkiwania w Pabianicach, na przykład że to szefowie przewodniej siły w Łodzi
chcą już na wstępie pokazać przybyszowi z partnerskiego ZSL, kto tu rządzi. Inni
mówili, że nowy szef jest taki ważny, ma takie wymagania, że trudno mu dogodzić.
A było tak, że nowe, zaproponowane lokum musiał przygotować i wyposażyć do
zamieszkania przez rodzinę ze stolicy. Po dwóch latach dobrego, fachowego
urzędowania, wprowadzał już jako wojewoda od 15 grudnia 1973 roku reformę
administracyjną. Była ona konieczna do ostatecznego zakończenia istnienia od lat
pięćdziesiątych małych gromad, które na wzór radziecki miały służyć jako podstawa
do tworzenia kołchozowej gospodarki rolnej, przeciwko której boleśnie ale skutecznie
występował lud wiejski – właśnie na czele z ZSL (z małymi wyjątkami
„rewolucjonistów”) – o czym dzisiaj wielu „odnowicieli” celowo zapomina
i przekonuje, jak to skutecznie należało opierać się komunistom i „twardo” postawić
na swoim. Ci dzisiejsi mędrcy zapominają, jak się zakończyło to twarde ludowe
poparcie ZSL i Mikołajczyka w wolnych wyborach powojennych: szczęśliwie zdążył
uciec z PRL. w grudniu 1973 roku wojewoda Malinowski wręczał uroczyście w sali
lustrzanej Urzędu Wojewódzkiego nominacje – powołania na stanowiska naczelników
i zastępców naczelników powiatów, wśród których dominowali towarzysze z partii,
zastępcami zostali w większości członkowie ZSL i na „okrasę” paru bezpartyjnych. Ta
udana reforma była jednak – jak się okazało wkrótce i nagle, wstępem do jeszcze
jednej „dobrej” zmiany. Oto od 1 czerwca 1975 roku weszła w życie ustawa o nowym
podziale administracyjnym – burzliwa, niespotykana w w historii kraju: utworzenie
49 województw. Naród i same władze lokalne przekonywały, że liczby województw
i liczb w Toto-Lotku są te same po to, aby każdego tygodnia losować jedno
województwo, które otrzyma należny przydział mięsa. Obszaru nowego woj. łódzkiego
Roman Malinowski już nie określał; decydowały władze miasta Łodzi. Powstał twór
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rachityczny: wielka Łódź i kilka miast oraz gmin w sąsiedztwie. Może było to już
zamierzone jako przyszła centralna metropolia w kraju? a były wojewoda Roman
Malinowski był już na szczeblu centralnym, gdzie miał do wyboru wiele odpowiednich
funkcji gospodarczych i w ZSL. Kilkuset pracowników z Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi i licznych instytucji wojewódzkich – po stresujących przymiarkach, zabiegach
o miejsce pracy – najlepiej w Łodzi – rozpoczęło 1 czerwca 1975 r. pracę w trzech
nowo utworzonych województwach: piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.
Odległe dojazdy pociągami, albo autokarami, które przez kilka lat kursowały z Łodzi
z „ludźmi nie z tej ziemi” (jak żartowali miejscowi w nowych województwach).
Większość kierowniczych stanowisk w nowych urzędach objęli właśnie ci nielubiani
przybysze, ale i dla swoich było wiele synekur. w Sieradzu znaleźli się z Łodzi m.in.:
Roman Owsiak – wicewojewoda, Tadeusz Gwizdała – WZGS, Czesław Wojcierowski –
Lekarz Wojewódzki, K. Jerzmanowski – ZUS, Józef Dąbrowski – Kuratorium
Oświaty, kilku dyrektorów wydziałów, szefów jednostek kultury. Po wprowadzeniu
stanu wojennego w grudniu 1981 roku, dojeżdżający pracownicy byli kontrolowani,
w celu zapobieżenia przedarciu się jakiegoś „szpiega” przez granicę województw – tuż
za parkiem Miejskim w Pabianicach, gdzie zaczynało się już Chechło. Oczywiście od
początku każdy żołnierz i wszyscy kontrolowani (może z jakimś wyjątkiem) traktowali
to jako zabawę. Tymczasem Roman Malinowski w Warszawie sprawował oprócz
poselstwa wiele obowiązków w ZSL – włącznie z prezesurą krajową. Wtedy okazał się
wielkim, rozważnym politykiem. Spotykał się z przedstawicielami ZSL ze wszystkich
województw, poddawał pod rozwagę własne opinie i propozycje dotyczące aktualnej
sytuacji i sugerowanych, oczekiwanych w kraju zmian, roli i zadań Stronnictwa
w kształtowaniu tych historycznych procesów. Jako społecznik i patriota związany ze
wsią był współorganizatorem i inicjatorem utworzenia Mauzoleum Martyrologii Wsi
Polskiej – w Michniowie na Kielecczyźnie. Byliśmy tam z całego kraju – ludowcy ze
wszystkich województw na wzgórzu pokrytym krzyżami z miejsc masowych zbrodni
na polskich wsiach w czasie wojny. Od 1989 roku są różne piękne inicjatywy
dotyczące tego niezwykłego miejsca pamięci. Jednak w wielu publikacjach a także
w internecie pomija się nazwisko dr Romana Malinowskiego jako czołowego
współinicjatora tego miejsca pamięci narodowej. Może warto tu przytoczyć słowa
kard. Stefana Wyszyńskiego: „Narody tracące pamięć tracą życie” i uzupełnić
o doświadczenia z lat bieżących: „Kto tworzy nową, zakłamaną historię, popełnia
zbrodnię wobec przyszłych pokoleń”. Pamięć o tym będzie właściwym, godnym
uznaniem wieloletniej działalności tego mądrego polityka, rozważnie postępującego
dla zapewnienia bezpieczeństwa narodu i Polski w Europie.
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Kala
Rysio

W latach 70. nasza rodzina przeprowadziła się z centrum Łodzi do wieżowca przy
ul. Kasprzaka. Do dziś stoją tam trzy 10. piętrowe „drapacze chmur” u zbiegu
z ul. Drewnowską. Najbliższa szkoła podstawowa, do której zapisywano dzieci
z okolicznych bloków mieściła się na ul. Drewnowskiej. Była to Szkoła Podstawowa nr
104. Nowoczesny, obszerny budynek otaczało wielkie boisko, miejsce naszych
niekończących się zabaw, gonitw i wygłupów. Dyrektorem szkoły była Pani Jadwiga
Jabłońska, którą my dzieciaki postrzegaliśmy jako królową szkoły. Była to osoba
niezwykle dystyngowana, poważna i bardzo elegancka. Sposób w jaki zwracała się do
nas, nieskazitelne maniery i charyzma nauczyciela z powołania, wzbudzały w nas
wielki szacunek, respekt… a wielu strasznie się jej bało.
Szkoła z moich czasów wyglądała zupełnie inaczej, niż współczesne szkoły. Nie było
tam mowy o jakiś bzdurnych metodach wychowania bezstresowego. Reguły gry były
jasno określone. Nauczyciele i dyrektor robili dla nas wszystko co się da, żebyśmy
wyrośli na ludzi. My zaś mieliśmy obowiązek przykładać się do nauki, a nasze postępy
w zdobywaniu wiedzy były bezwzględnie kontrolowane i punktowane. Ponadto,
wszelkie przejawy chamstwa, braku szacunku w stosunku do starszych, lekceważenie
i złośliwości wobec kolegów, były wykorzeniane (delikatnie mówiąc) wszelkimi
metodami, mieszczącymi się w instrumentarium pedagogów. Nie znaczy to, że
ktokolwiek nas katował, bił, prześladował, upokarzał. Nie, nie!! Nic z tych rzeczy.
Nauczyciele umieli wypracować autorytet u uczniów. Pamiętam, że smutna mina
i wyraz zawodu na twarzy nauczyciela po kompromitującej wypowiedzi ucznia pod
tablicą, były najgorszą karą, dużo gorszą od pały w dzienniku i bury w domu. Poza
solidną nauką uczniowie w naszej szkole mieli ściśle określone obowiązki. Musieliśmy
sprzątać klasy, dbać o pomoce naukowe, pielęgnować kwiatki, a przede wszystkim
opiekować się młodszymi kolegami. System w szkole był świetnie opracowany. Na
każdej przerwie dzieciaki z ósmej klasy musiały zejść na parter do pierwszaków
i bawić się z nimi. „Rolnik sam w dolinie”, „Mam chusteczkę haftowaną..”, ”Chodzi lis
koło drogi..” to były ulubione zabawy maluchów. Uczniowie 7. klasy zajmowali się
dzieciakami z 2. klasy itp. Nikt wściekle nie latał po korytarzu, nikt się darł
w niebogłosy. Bawiliśmy się wszyscy dobrze. Oczywiście zdarzały się w szkole tzw.
gagatki, niepoprawni buntownicy, rozrabiacze. Ci podlegali specjalnym regułom gry.
Byli pod stałą obserwacją, wszystkie ich numery były monitorowane i odpowiednio
”nagradzane”. Skala przykrości jakie spotykały niesfornych uczniów była szeroka. Od
pouczenia przez nauczyciela, przez uwagą do dzienniczka, dodatkowe prace po
lekcjach na rzecz szkoły, aż do najsroższego wymiaru kary: „Jutro z ojcem do
dyrektora!!!” To zaproszenie wprowadzało delikwenta w stan obłędnego strachu
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i paniki. z nieskrywaną dumą mogę powiedzieć, że nigdy takiego zaproszenia nie
dostałam, więc nie wiem co działo się w gabinecie Pani Dyrektor Jabłońskiej. Wiem
tylko, że taka wizytka trwała dosyć długo, a resztą spraw związanych z wychowaniem
nicponia brał w swoje ręce Tata… Nie muszę nic tłumaczyć.
Moje wspomnienie rozpoczęłam opisem naszej szkoły, ale nie szkole chcę je
poświęcić. Chciałabym napisać o jednym z największych szkolnych wichrzycieli,
niepokornych wariatów z jakimi miałam okazję chodzić do szkoły. Tym wybitnym
przedstawicielem szkolnej społeczności, który niezwykle często miał spotkania
w gabinecie Pani Dyrektor, był niejaki Rysio.
Rysio dołączył do nas chyba w 4. czy 5. klasie. Był starszy od nas o rok lub dwa lata.
Ta różnica wieku nie była bynajmniej spowodowana zamiłowaniem Rysia do
dogłębnego studiowania szkolnych podręczników. On zwyczajnie nie miał czasu na
ślęczenie nad książkami. Zawsze gdzieś biegał w poszukiwaniu przygód, wymyślał
psikusy, kombinował jak komuś zaimponować nadludzkimi wyczynami. (Wszedł po
rynnie na 7 piętro wieżowca.) Resztę czasu zajmowało mu rzucie papieru i plucie tym
przez obsadkę od długopisu w każdego kto się nawinął. Oczywiście Rysio był też skory
do bitki, ciągle szarpał się z chłopakami, po czym wszyscy ramię w ramię
przemieszczali się na bojo grać w piłkę. Hardy i butny Rysio wykazywał niezwykłą
galanterię w stosunku do dziewczyn, tzn. do dziewczyn z naszej klasy. Inne były obce
i miał je w nosie. Oczywiście w nas też pluł tym papierem, podstawiał nogę,
przywiązywał warkocze do ławki itp. Ale nie daj Boże, żeby ktoś z innej klasy zrobił
nam przykrość, albo krzywdę!!! Rysio reagował błyskawicznie, przerabiając twarz
prześladowcy na befsztyk tatarski. Tak więc, my z klasy Rysia byłyśmy w szkole na
specjalnych prawach i nikt raczej nie miał śmiałości z nami zadzierać. Do pełnego
obrazu naszego kumpla klasowego należy dodać fakt, że nigdy nie używał chusteczki
do nosa, miał zawsze czarne paznokcie, brudne podarte trampki i kompletnie nie dbał
o wygląd zewnętrzny i higienę. Trudno powiedzieć, żebyśmy się z nim przyjaźnili.
Chodził z nami do klasy i już. Był kumplem, który nie dawał zamknąć się
w narzuconych nam ramach szkolnych obyczajów.
Po zakończeniu podstawówki straciłam kontakt z większością kolegów ze szkoły.
Moja rodzina po raz kolejny zmieniła miejsce zamieszkania. Każde z nas poszło swoją
drogą.
Po wielu latach, w związku z okrągłą rocznicą zakończenia 8. klasy, za pośrednictwem
portalu „Nasza Klasa” my dzieciaki ze 104. odnowiliśmy kontakt i zorganizowaliśmy
sobie imprezę klasową. Przyszli prawie wszyscy... Rysia nie było. Tam właśnie
dowiedziałam się o jego dalszym życiu.
Okazało się, że po ukończeniu szkoły, Rysio skończył zawodówkę o profilu
handlowym. Był bystry, pracowity i przebojowy, więc szybko dostał dobrą pracę. Po
jakimś czasie awansował na kierownika dużego sklepu z deficytowymi towarami.
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Świetnie radził sobie finansowo. z wielkim zaskoczeniem słuchałam obszernych
opowieści o Rysiu, które z przejęciem i wzruszeniem opowiadali moi koledzy. Relacje
te - w znacznej mierze - zdominowały nasze spotkanie. Okazało się, że Rysio
w dorosłym życiu stał się człowiekiem opatrznościowym dla wielu kumpli z klasy.
Angażując własne pieniądze i koneksje pomagał z największym zaangażowaniem
wszystkim kolegom, którzy na starcie w dorosłość mieli problemy. Pomagał urządzać
mieszkania, wydłubywał spod ziemi wyprawki dla dzieci, które miały im się urodzić,
pożyczał pieniądze nie prosząc o nic w zamian i nie określając terminu zwrotu.
Zawsze podobno mówił „Stary nie martw się, jak będziesz mógł oddasz, a jak nie dasz
rady, to też dobrze, ja z głodu nie wykituję”. Muszę tu zaznaczyć, że czasy kiedy moje
pokolenie zaczynało się usamodzielniać były wyjątkowo trudne. Osoby, które nie
miały nadzwyczajnego poparcia w rodzinie przeżywały gehennę, żeby jakoś po ludzku
zacząć żyć. Dla nich wszystkich prawdziwym oparciem był Ryś... największy szkolny
rozrabiaka.
Na naszym spotkaniu Rysia z nami nie było. Umarł kilka lat wcześniej na ciężką
chorobę nowotworową. Nasze spotkanie klasowe było ostatnim pożegnaniem
kumpla, który nie był naszym przyjacielem w szkole. W dorosłym życiu był dla wielu
aniołem stróżem i największą podporą.
Do zobaczeniu Rysiu!!! Kiedyś się spotkamy i wtedy nauczysz mnie gwizdać na
palcach.
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Urszula Kowalska
Wiersze

Stare Polesie

Mkną obrazy w niewinnym spojrzeniu
Do granicy zezwolenia
W przyjaznej kamienicy
Na wyciągnięcie dłoni
Krawcowa - szewc - zapachy
Wierni i niewierni zgodnie
Raz wchodzą raz wychodzą z wielu drzwi
Małych odkrywców wszystko zachwyca
Klej - ścinki - konfitury
Trzepak słucha tajemnic
Pluskwy powyłaziły
Gryzą
Wysoko z komórki dorośli wynoszą węgiel
Dzieci boją się myszy
Na podwórku otwarte drzwi pilnej potrzeby
Pijany rzuca przekleństwa
Strach pozostaje
Kilka ulic dalej łaźnia
Ciepło przyjemnie
Obco
Do kuchni wchodzi cyganka
Prosi
Dziecko szuka bułki
Garnek z jedzeniem znika
Dziecko zapamięta
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Z mojego pamiętnika

Jestem z Łodzi - ze Starego Polesia
Na rogu stała moja kamienica
Mieszkańcy tam byli rozpoznawalni
Życie płynęło jak z jednej tkalni
Dzieciaki bawiły się przy trzepaku
Wokoło nie było drzew ani krzaków
Chociaż Łódź słynie z połaci zieleni
Jednak nie wszędzie można się dotlenić
Wyjątkowym miejscem był Stary Cmentarz
Pełno w nim drzew i kaplica i ołtarz
Dla dzieci nie było to miejsce smutku
Grzecznie bawiliśmy się po cichutku
Był też opuszczony plac wojskowy
Świetny do zabawy i rozmowy
Był Zielony Rynek - kolorów pełen
Ale w jego nazwie wygrała zieleń
Tam w szarych workach ruszały się raki
Nie chciałam z nich potraw – nie moje smaki
Takie jak te z cukierni na rogu
Zapachem kusiły już od progu
Bezom i ptysiom nie mogłam się oprzeć
Starczyło dwa złote by do nich dotrzeć
Do centrum Łodzi miałam bardzo blisko
A w nim zachwycało mnie prawie wszystko
Pamiętam spacery - te po Piotrkowskiej
I najsmaczniejsze lody u Gronowskiej
Co rusz na wozie jeździł „Smot” tak zwany
Za stare ciuchy garnek był wydany
Wszystkim tak wielu rzeczy brakowało
Nie tupaliśmy krzycząc ciągle mało
A dzisiaj nawet sukcesy nie cieszą
Ludzie bez uśmiechu - chętniej złorzeczą
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Piotr Mec
Dzieciństwo w Łodzi

Moja rodzina od zawsze mieszkała w Łodzi, a przynajmniej rodzina mojego ojca, bo
rodzina mamy pochodzi z Warszawy. Chciałem opisać swoje miejsce, bo przez całe
życie, pomimo przeprowadzek, nie oddaliłem się od niego zbyt daleko. Najpierw
mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Harnama. Z tego okresu pamiętam
jedynie bliskość „Parku Śledzia” widzianego z balkonu i skarpę w tym parku, gdzie
jeździło się na sankach, oraz moje czerwone rajtuzy. Potem przeprowadziliśmy się na
ulicę Nowotki 96. Wtedy nie było tam jeszcze ronda i po przeciwnej stronie ulicy
Nowotki była kamienica zasłaniająca kościół św. Teresy. Kamienica miała wzory
kojarzące się z głowami chłopców i dziewczynek umieszczonych naprzemiennie.
z okresu przedszkolnego pamiętam wiele. Wewnątrz tego miniosiedla było wielkie,
zielone podwórko, gdzie bawiłem się z innymi dziećmi. Były tam wszelakie atrakcje –
piaskownica, huśtawka i częste odwiedziny szlifierzy, szmotów i furmanek
z warzywami i owocami. Pełno było wszędobylskich wróbli, grzebiących w końskich
pączkach. Teraz wróbli jest jak na lekarstwo. To były lata 69-72. Miałem 5 lat
i bawiłem się na tym podwórku bez opieki – kto by teraz tak ryzykował? Chodziłem
do przedszkola, które znajdowało się wewnątrz podwórka w małym budyneczku przed
naszym blokiem. Wystarczyło wyjść z klatki i przejść 30 metrów i już można było
przebrać się w fartuszek z gruszką. Tak, tak. Jestem facetem, ale wtedy nie było z tym
problemu – wszyscy nosili w przedszkolu fartuszki. Mieszkanie nasze było bardzo
małe – kawalerka z kuchnią i łazienką, ale nam to wystarczało. Przez ścianę z nami
mieszkali dziadkowie w wielkim stumetrowym mieszkaniu. Dziadek był wtedy
dyrektorem zjednoczenia dziewiarskiego i jeździł czarną wołgą z kierowcą
w garniturze. Kierowca był to smutny pan, który obserwował wszystko, co się dookoła
dzieje. Sami wiecie. Dziadek został dyrektorem pomimo bardzo złego pochodzenia, bo
komuniści nie mieli zbyt wielkiego wyboru. Fachowcy albo nie żyli albo nawiali do
krajów niesprawiedliwych społecznie. Ja w tej sytuacji znajdowałem się świetnie –
dziadek brał mnie na rękę na trybunie honorowej podczas pochodów
pierwszomajowych. Poznałem też osobiście dziadka Mroza i Śnieżynkę w zakładach
Marchlewskiego i widziałem dziadka w telewizorze, jak chwali łódzkie prządki.
Mieliśmy wtedy telewizor, taki fajny drewniany z owalnym ekranem. Dziadkowie
natomiast długo telewizora nie mieli i nie mogli oglądać „Czterech pancernych”. Mieli
natomiast telefon – czarny ebonitowy przedmiot pożądania. Stał w gabinecie dziadka
na biurku i od czasu do czasu dzwonił. Innych korzyści dziadkowie nie mieli ze
względu na głupotę dziadka. Tak przynajmniej mówiła babcia. Dziś wiem, że dziadek
faktycznie nie był zbyt przedsiębiorczy, jak tak się rozglądam dookoła.
Furorę wśród dzieci z mojego podwórka robiły wtedy plastikowe figurki żołnierzy,
zwłaszcza bohaterów „Czterech pancernych”. Wynosiło się kartonowe pudełka ze
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skarbami i robiło w piaskownicy całe dioramy. Część piaskownicy to były zmagania
wojenne, część wioski indiańskie miłośników figurek Indian. Niszowo bywali też
rycerze. Gdy mama brała mnie na zakupy na ulicę Nowotki zawsze musieliśmy
przystanąć przy sklepie z zabawkami. Na wystawie piętrzyły się różne zabawki, na
które nas nie było stać, a największym skarbem chyba, był plastikowy model balisty
z dwoma rycerzami. Ten przedmiot mego uwielbienia mogłem oglądać zawsze, ilekroć
przechodziliśmy do spożywczaka, po zakup abonamentu na mleko. Raz na miesiąc
albo tydzień, chodziło się do sklepu, aby zakupić mleko, które potem mleczarz stawiał
pod drzwiami. Do sklepu tego wchodziło się z ulicy po bardzo stromych schodkach
i pamiętam jak kiedyś z wielkim łomotem wypadł po tych schodkach pan, rozsypując
zakupy z okrzykiem „kurde balanse uciekła mi kiełbasa”. Innych zakupów
dokonywaliśmy w pobliskich delikatesach. Miałem to szczęście, że po przeciwnej
stronie ulicy były delikatesy, gdzie od czasu do czasu pojawiały się towary
niespotykane. Na przykład pomarańcze albo banany przed świętami Bożego
Narodzenia. W innych miesiącach pojawiała się na przykład chałwa, a w innych
czekolada wedlowska. Nie pamiętam częstotliwości pojawiania się tych towarów
deficytowych, natomiast pamiętam tłumy ludzi w sklepie.
Poszedłem do szkoły dosyć wcześnie. Moja babcia była sekretarką w szkole
podstawowej „na górce” na Stokach i byłem tam dosyć częstym gościem. Ponieważ
panie nauczycielki stwierdziły, że mam wiedzę przekraczającą wiedzę przeciętnego
pierwszoklasisty posłano mnie do psychologów. Żona moja mawia, że zostało mi to do
dziś – jestem nadal bystrzejszy od przeciętnego pierwszoklasisty. Psycholodzy z kolei
orzekli, że czas do szkoły, więc poszedłem mając sześć lat. Zostałem zapisany do
podstawówki na rogu Tamka i Nowotki. Mama odwoziła mnie do szkoły tramwajem
całe dwa przystanki. Nie zapisano mnie do podstawówki na ulicy Zacisze, która była
bliżej, bowiem zbliżała się kolejna przeprowadzka. Po pierwszej klasie
przeprowadziliśmy się do nowo wybudowanego bloku przy ulicy Lubeckiego. Gdy
zamieszkaliśmy na osiedlu Matejki, okazało się, że to osiedle dzieci. Całe mnóstwo
dzieci starszych i młodszych. Prawie w każdym bloku, ba, w każdej klatce miałem
jakichś znajomych. Po przeciwnej stronie ulicy znajdowały się zrujnowane
i wysiedlone kamieniczki, po których biegaliśmy przez całe dnie, wspinając się po
metalowych drabinach i chodząc po wysokich murkach. Chyba nie było to zbyt
bezpieczne, ale całkiem przyjemne. Za tymi kamienicami rozciągał się tak zwany
„ogród Jacka”. Jacek chodził ze mną do klasy i siedzieliśmy w jednej ławce
w pierwszej klasie. Był to gość całkiem fajny – jadł klej ze słoika i pił atrament
z kałamarza. Tak. Gdy zaczynałem szkołę jeszcze były kałamarze, stalówki i obsadki.
Dopiero potem pojawiły się chińskie pióra ze zbiorniczkiem na atrament. Nazwa
„Ogród Jacka” przyjęła się na całym osiedlu i wszystkie dzieciaki wkradały się do tego
ogrodu kraść jabłka i orzechy włoskie. Pośrodku ogrodu stał stary dom dziadków
Jacka, a w szopie pod płotem był wielki skarb – stara niemiecka amfibia
i przedwojenny stary kabriolet. Tam można było bawić się całymi dniami
w kierowców. Jacek wkrótce się wyprowadził i słuch po nim zaginął, ale nazwa ogrodu
przetrwała.
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Nieopodal przy ulicy Matejki były zakłady remontowe, zdaje się milicji obywatelskiej.
Tam z kolei po przebyciu dość wysokiego betonowego płotu, można było „zdobyć”
złoto dzieciaków – karbid. Długo po Wielkanocy wszyscy chodzili z zapałkami
i puszkami po farbie z wywierconą dziurką i co jakiś czas oddawali salwę. Robi się to
tak: otwierasz wieczko, wrzucasz grudkę karbidu, plujesz na karbid, a ten się pieni,
zamykasz kładziesz poprzecznie na ziemi, przytrzymujesz butem i przykładasz
zapaloną zapałkę do dziurki. Huk jest niemiłosierny. Inną modą podówczas, było
robienie kopciuchów z saletry. Saletrę spożywczą mieszasz z cukrem i kopciuch
gotowy. Czasem dymu na osiedlu było tyle między blokami, że nie było nic widać.
Jeden dozorca z drugim czasem miotłą dali po grzbiecie, ale warto było. Po jakimś
czasie wreszcie wyburzono kamieniczki. Oczywiście zabawa była równie fajna, gdy
gruz wywieziono i została gruzowa pustynia. Jak wcześniej wspomniałem
niebezpiecznie tam było. Kolega, gdy biegaliśmy po gruzie wesoło, nagle, ku naszemu
przerażeniu, zapadł się pod ziemię. Część dzieciaków uciekła, ale nie główna ekipa.
My z narażeniem życia sprawdziliśmy co się stało. Poszliśmy za słabym wołaniem
i zobaczyliśmy kolegę po pierś zanurzonego w kloacznym dole. Po namyśle za pomocą
gałęzi i drągów pomogliśmy mu się wydostać, a potem eskortowaliśmy do domu (w
odpowiedniej odległości). Smród na klatce jego bloku utrzymywał się jeszcze tydzień.
Potem teren został ogrodzony i zaczęto budować nowy blok. Niestety, tam zawsze ktoś
pilnował. Może dla tego, że na budowach jest niebezpiecznie, a może z innych jakichś
powodów. Ja osobiście uważałem, że to przeze mnie. Chodzi o to, że gdy
wprowadziliśmy się do nowego mieszkania, nasz blok był jeszcze nie dokończony
i trwały prace wykończeniowe polegające na tynkowaniu. Stała przed klatką cudowna
maszyna do natryskiwania tynku na ściany. z kolegą z klatki obok staliśmy godzinami
przyglądając się pracy robotników, aż w którymś momencie pękła rura z tynkiem pod
ciśnieniem. Zalało nam oczy i skończyło się pogotowiem. Oczywiście nic wielkiego się
nam nie stało, oprócz tygodniowej laby od szkoły. Wtedy właśnie, po raz pierwszy
zobaczyłem w kinie film – „W pustyni i w puszczy”. To był rok 1973. Wtedy też
dostaliśmy telefon. Gdy przyszedł monter i podłączył piękny szary aparat do gniazdka
w ścianie, siedziałem cały dzień w oczekiwaniu na sygnał.
Po ogrodzeniu placu budowy zaczęła się nowa moda. Otóż pojawiły się na osiedlu
ślepaki. Wiecie takie naboje do wstrzeliwania kołków w ściany. Brało się parę
i układało na torach tramwajowych, najlepiej przed przystankiem. Stare naboje do
korkowców poszły w odstawkę. Niestety ślepaki tez się kończą więc po jakimś czasie
nastąpił regres i wróciliśmy do korków. Korek to była wspaniała rzecz. Lepszy niż
kapiszon, bo można było go używać bez kamienia lub śruby. Kapiszon kładło się na
ziemi i łup kamieniem. Trzask był mierny, ale z dymami. Można też było kapiszon (ale
pojedynczy, nie taśmowy) włożyć w śrubę. Urządzenie to składało się z nakrętki
i dwóch śrubek. Śrubki skręcało się nakrętką ostrożnie, bo pomiędzy nimi był
kapiszon, następnie rzucało się na chodnik. Korek natomiast nie dość, że był większy,
to można go było obrać. Obieranie korków to wcale niełatwe zadanie. Trzeba było być
ostrożnym, bo jak się niezgrabnie obierało, to można było stracić palec. Mnie tylko
zerwało skórę z kciuka. Efektem obierania korków był mała, czerwona grudka
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jakiegoś materiału wybuchowego, służącego do rzucania na chodnik. Błysk, dym i huk
były dużo większe niż z kapiszona. No można też było użyć innych technik
potęgujących dźwięk. Ja osobiście preferowałem deskę i klatkę schodową jako
rezonator. Był to mój osobisty wynalazek i nie wiem, czy do tej pory jest stosowany,
bo od lat mieszkam w domku.
AZS, leżący nieopodal naszego osiedla, nie był wtedy ogrodzony, co dawało wielką
przestrzeń do zabaw po wschodniej stronie osiedla. Otoczony był kilkoma trawiastymi
skarpami i krzakami śnieguliczki, które tworzyły wymarzone bazy. Wiecie co to baza ?
Miejsce, którego trzeba było bronić przed intruzami i wiecznie je umacniać
kamorami, darnią i patykami. Na boisku do nogi, odbywały się juwenalia pobliskich
akademików. Można było się wkręcić i popatrzeć co studenci wyrabiają. Ze szkoły
chodziliśmy tam na niektóre zajęcia w-f. Tam właśnie, na AZS-sie spotkała mnie
przygoda krew w żyłach mrożąca. Gdy byłem na spacerze z psem, złapała mnie jakaś
obca dziewczyna, a obcy chłopak poodcinał mi guziki od kurtki żyletką w obsadce. Po
latach dowiedziałem się, że narzędzie którym się posługiwał, to tak zwana mojka. Nie
wiadomo jakby się to skończyło, bo nie były to przyjemne typki, gdyby nie Dianka –
nasz pies. Ona z narażeniem życia wygryzła napastnikom siedzenia, a ja mogłem
uciec.
Południowe rubieże osiedla były bogate w rozmaite atrakcje różnego typu.
Znajdowały się tu m.in.: zakłady naprawcze milicji, o których już wspominałem,
remiza strażacka z małym boiskiem, zakład produkcyjny niepełnosprawnych
i technikum chemiczne z kortem tenisowym. Pograć w piłę chodziło się „na strażaka”,
a w tenisa „na chemika”. Oczywiście przez dziurę w płocie. „Na chemiku” można było
znaleźć szklane rurki służące do plucia plasteliną, albo jak kto woli owocami czarnego
bzu. Ten ostatni sposób był sezonowy i wszyscy wtedy chodzili z plecami w czarnych
plamach. Północny skraj osiedla zapewniał inne atrakcje. Mój blok znajdował się na
północy i z okien mieliśmy widok na cmentarz. Od cmentarza dzielił nas ogrodnik –
niejaki pan Matuszewski, potem była rzeka Stoczanka, ulica Telefoniczna i cmentarz.
Stoczanka była małą rzeczką ujętą w dość głęboki kanał o kamiennych, pochyłych
brzegach. Płynęła sobie po wolności (jeśli płynęła) od Tamka do Matejki. Przy ulicy
Matejki wpływała do ceglanego, owalnego kanału kończącego się koło ulicy Spornej.
Ten kanał zachęcał do eksploracji i wielu śmiałków przebyło tą trasę z latarka w ręku,
oczywiście w porze suchej. w porze mokrej, czyli po deszczach, można było Stoczanką
puszczać papierowe łódki, albo skakać po wystających z nurtu kamieniach. Pora
mokra i wielkie ulewy powodowały jeszcze inne piękne zjawisko. Woda z cmentarza
katolickiego, Telefonicznej i Tamka tworzyła półtorametrowej głębokości kałużę
i można było oglądać zmagania śmiałków, którzy próbowali przez nią przejechać
samochodem. Kończyło się to zwykle porażką i popsutym samochodem. Jednak co
ulewa śmiałków nie ubywało. Zachwycał nas ten fakt, bowiem wyobrażaliśmy sobie
tych nieustraszonych kierowców, którzy mówili w szoferkach półgłosem „Co, ja nie
przejadę?”.

24

Cmentarze też były miejscem naszych zabaw. Znałem go jak własną kieszeń. Najlepiej
było bawić się na cmentarzu komunalnym, bo za tamtych czasów nie był on jeszcze
wypełniony i od strony osiedla było mnóstwo wolnej przestrzeni. Najchętniej
chodziliśmy tam w nocy, aby zażyć dreszczyku emocji. Trzeba było uważać, bo w nocy
w świeżych dołach często spali grabarze, zmęczeni po dniu ciężkiej pracy. Gdy taki
jegomość się ocknął, trzeba było wiać z krzykiem na oślep, by zatrzymać się
zdyszanym za bramą i bez słów patrzyć się na siebie jak było fajnie. Wtedy dzieci
chodziły wszędzie stadami młodsze, starsze i zabawa była zawsze dobra. Jak ktoś
chodził w parze, na ten przykład jakieś przyjaciółki, to się krzyczało za nimi „papużki
nierozłączki”. Osiedlowy savoir vivre mówił, że bawić należy się kolektywnie,
w większych grupach. i miało to swoje głębokie uzasadnienie– im więcej głów, tym
większa szansa na wspaniałe, „nowatorskie pomysły”.
Wreszcie ogrodzony blok wybudowano i czekaliśmy czy będzie ktoś nowy do zabawy.
A blok był jak dla nas dziwny, bo rodzice nasi mówili, że to blok dolarowy. Nikt nie
wiedział co to znaczy, ale byliśmy ciekawi. Okazało się, że blok dolarowy jest całkiem
marny – nowych dzieci były dwie sztuki. Za to jeden z chłopaków trafił do mnie do
klasy. w tym czasie chyba już zaczęliśmy przejawiać skłonności do paczkowania, więc
trafił też do naszej paczki. w paczce rdzeniem byli Waluś, Aldek, Radzio i ja.
Robiliśmy wyprawy na osiedla sąsiednie, na przykład na Radiostację, gdzie
poznaliśmy rok młodszego kolegę, który pokazał nam jak podpalać śmietniki. Nie
będę wspominał, że dziś ten pan jest znanym prezenterem telewizyjnym. Inny
z Osiedla Radiostacja, niejaki Jasio, z którym robiliśmy dzikie awantury, dziś jest
szacownym wykładowcą na uniwersytecie w Tampere. Małpiasty podobno już nie
żyje, ale był jednym z pierwszych graczy na polskiej giełdzie i zbił na niej fortunę. Jego
mieszkanie pokazywane było w „Architekturze” jako modelowe. Na pobliskiej
„Farmacji” zdobywaliśmy suchy lód i robiliśmy straszliwe mgły na klatkach
schodowych. Produkowaliśmy też chlor z pomocą zestawów „Młodego chemika”,
kupowanych w „Chemii” na Traugutta (tej co się spaliła i do dziś jest spalona). Chlor
śmierdzi i to jest fajne. Po jakimś czasie paczka się rozpadła, bo wszyscy się
przeprowadzili w odległe zakątki Łodzi. Nastała i moja kolejna przeprowadzka.
Gdy zlikwidowano zjednoczenia, dziadka przeniesiono na placówkę zagraniczną, a my
zamieniliśmy się z dziadkami na mieszkania ze względu na urodziny mojej młodszej
siostry. Oni zamieszkali na Lubeckiego, a my Nowotki. Zacząłem chodzić do Liceum
nr 29 na ulicy Zelwerowicza, bo w „ósemce” na przeciwko nie było klasy mat-fiz.
Dwunastka odpadała z jakichś innych, bliżej nieokreślonych powodów (chyba nie
naukowych, bo byłem raczej dobrym uczniem). Liceum nr 29 imienia 19-go Stycznia,
niegdyś sportowe, w roku mojego przyjęcia przestało być bardzo sportowe
i wprowadziło klasy profilowe, matematyczno-fizyczną i humanistyczną. w starszych
klasach sport był jeszcze na wysokim poziomie, ale my raczej mieliśmy mało zajęć w-f.
Za to od początku moja klasa wiodła prym w absencji i jednocześnie w najwyższej
średniej w historii szkoły. Dawaliśmy z siebie wszystko, żeby nauczyciele mieli
mieszane uczucia – czy program jest słaby, czy my nadzwyczaj inteligentni, a może
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jeszcze jakiś inny powód wysokiej średniej i marnego zachowania. Klasa była bardzo
ze sobą zżyta i stanowiła niezachwiany monolit. Nikt nie mógł nas poróżnić i nie było
żadnych zdrajców. Zaraz, tak jakoś na początku przypomniałem kolegom
i koleżankom „Sposób na Alcybiadesa” Niziurskiego i postanowiliśmy działać w tym
duchu. Zapuszczaliśmy prawdziwe węże morskie zwłaszcza na lekcjach rosyjskiego.
Czasem lekcja przeszła w całości podczas naszych pięknie zmyślonych historii lub
chóralnego śpiewu na głosy. Mieliśmy w klasie wyjątkowo wysokiego i chudego
kolegę, którego używaliśmy do markowania tarana. Trzeba było czterech – jeden
opierał się o ścianę przy drzwiach do ubikacji. w prawej ręce trzymał książkę dla
zmylenia przeciwnika, a lewą ręką walił pięścią w drzwi. Kolega Duży wyprężał się
niemiłosiernie, a pozostałych dwóch brało go w poziomie markując uderzenia głową
w drzwi. Jeśli nauczyciel nie był już obznajomiony ze sztuczką, zawsze była jakaś fajna
awantura. Zawsze bardzo byliśmy chętni do pomocy w szkole, bo dawało to
możliwości wyjścia z lekcji i możliwość kolejnych psot. Na przykład podczas noszenia
szaf do sali chemicznej zamknęliśmy innego kolegę, wyjątkowo niskiego w takiej
szafie i postawiliśmy na wyznaczonym miejscu. Po pięciu minutach Mały wyszedł
z szafy na oczach osłupiałej nauczycielki, rozglądając się nieprzytomnie i mamrocząc
„gdzie ja jestem”. Na dywan wzywali nas rzadko, bo byliśmy naukową chlubą szkoły.
Taki Mały na ten przykład miał średnią 5, co stanowiło ewenement we wszystkich
normalnych łódzkich liceach. Nienormalna była tylko „jedynka”. Po latach wiem, że
opuszczanie klasy wychowania technicznego przez okno podczas lekcji było
chamstwem i lekceważeniem nauczycielki. Jednak największą awanturę udało nam
się jednak zrobić za pomocą mojego plastikowego kapiszonowca. Dostałem go od taty
w prezencie po jego podróży do Włoch. Była to plastikowa replika rewolweru, jakiego
używał inspektor Kojak w serialu. o kapiszony do tego cacka było u nas trudno, ale
jakoś je zdobywałem. Przyniosłem kiedyś ten przedmiot do szkoły, żeby pokazać
chłopakom i zostawiłem w worku z książkami w klasie biologicznej. Po dzwonku
nauczycielka i większość uczniów byli już w klasie. Ja z innym kolegą biegliśmy przez
korytarz, aby nie dostać pały za spóźnienie. Po dzwonku hałasu już nie było i mniej
więcej w połowie korytarza usłyszeliśmy awanturę w klasie - „Paweł, Paweł, co ty
wyprawiasz!”. z otwartych drzwi na wprost wyskoczył kolega z moim pistoletem, a za
nim nauczycielka. Zatrzymał się i huknął dwa razy w naszą stronę. Sprawa nie była
umówiona, ale chwyciliśmy historię. Kolega ciężkiej postury, biegnący przede mną
zwalił się ciężko na posadzkę, a ja z wielkim przejęciem zacząłem potrząsać
bezwładnym ciałem wołając „Darek! Darek!”. Dariusz zwalił się pod nogi dziewczętom
oczekującym w parach pod klasą chemiczną, które ze przejęcia zaczęły głośno
piszczeć. Powiało grozą. Nauczycielka blada stała za Pawłem stojącym z dymiącym
rewolwerem i bezgłośnie poruszała ustami. Po chwili usłyszeliśmy szept „Paweł… coś
ty narobił…”. Gdy czar się rozwiał i Darek wstał z podłogi natychmiast zostaliśmy
wysłani na dywan do dyrektorki. Nie pamiętam jaką karę ponieśliśmy, ale każda kara
była warta tego cyrku.
Czas liceum był czasem niepokojów społecznych. Nieopodal szkoły mieszkał znany
lekarz, doktor Edelman. Wtedy na długiej przerwie chodziliśmy pod jego dom
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podziwiać wytrwałą gazownię. Panowie siedzieli cały boży dzień pod jego domem
w gaziku z napisem GAZ. Pan doktor był znanym opozycjonistą i Żydem i stąd
względy gazowni. Jego syn mieszkający teraz we Francji też kończył nasze liceum.
Ciekawe jest postrzeganie rzeczywistości przez dorosłych. Takie rzeczy jak
pochodzenie, przynależność rasowa itp. Dla nas wszyscy to byli kumple i kumpelki
tym cenniejsi, im bardziej zwariowani. Opowieści o Żydach raczej pochodziły od
mojego drugiego dziadka, który dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, mając
w sąsiedniej kamienicy samych Żydów. i pomimo przedwojennej przynależności do
Sokołów i bardzo polskiego pochodzenia, nie były to opowieści pejoratywne. Po
prostu o zwyczajach innej kultury i innych poglądach na życie. Zresztą nawet różnice
kulturowe i zwyczajowe nie przeszkodziły bratu dziadka ożenić się z żydówką z tej
sąsiedniej kamienicy. Ciocia ku przerażeniu swej rodziny przeszła na katolicyzm.
Wydaje mi się, że Łódź jest miastem specyficznym jeśli chodzi o pochodzenie jej
mieszkańców. Oczywiście wojna i Niemcy zrobili wiele, aby tą specyfikę zatrzeć.
Ponad połowa mieszkańców miasta uległa wymianie po zakończeniu II Wojny
Światowej. Przybyli nowi mieszkańcy, ale duch został. Jeśli chodzi o nowych
mieszkańców, pochodzących z pobliskich wsi i miasteczek, to zauważyłem po jakimś
czasie, że oni mają fajniej. Zawsze na wakacje jechali gdzieś do rodziny, a my
mieszczuchy od pokoleń, musieliśmy wynajmować letnisko. i nie mogliśmy w latach
chudych liczyć na prowiant spoza miasta.
Któregoś razu kupiłem sobie motocykl. Junaka. Nie miałem oczywiście prawa jady,
ale jeździliśmy na motocyklach po bezdrożach Stoków. Oczywiście rodzice moi nic
o tym nie wiedzieli. Przygoda z motocyklem skończyła się tak szybko jak się zaczęła.
Gdy jechałem właśnie na Stoki ulicą Nowotki po moście nad koleją, wpadłem
w poślizg na czymś, co wypadło z samochodu asenizacyjnego jadącego przede mną.
Motocykl wyjechał spode mnie bokiem, a następnie wyprostował się i pojechał sam
prosto w barierę mostu, a ja na tyłku jechałem z dziesięć metrów. Nikogo dokoła nie
było, bo koledzy jechali przed szambonurkiem. Jedynie jakiś samotny pan malujący
pobliską bramę odwrócił głowę i spytał czy coś się stało. Ja na to, że chyba nie.
Uspokojony wrócił do czynności malowania. z motoru została miazga, spodnie na
tyłku miały dziury, a ja się przestraszyłem, że jak się zabiję, to matka da mi łupnia.
W szkole robiłem wiele dziwnych rzeczy i wszyscy raczej mnie znali. w czwartej klasie
sława moja była już bardzo ugruntowana. Pierwszaki były pouczone przez starszych
i tak popularność naszej klasy nie gasła. Wtedy właśnie do szkoły przyszła Nowa. Do
równoległej klasy humanistycznej. Nie okazywała nam właściwego szacunku
i podziwu i jeszcze przychodziła do nas bezprawnie na lekcje rosyjskiego. Bardzo mnie
zaintrygowała. Zakumplowaliśmy się dopiero podczas robienia dekoracji na
studniówkę. Okazało się, że mieszka za płotem naszej szkoły w domku przy
Krzywickiego, umie przemycić do szkoły wino i wcześniej chodziła do ”jedynki”, której
- delikatnie mówiąc - nie była fanem. Do tej pory myślałem, że uczniowie jedynki są
tak zindoktrynowani, że nie mogą nie być fanami swej szkoły. Kobieta była wesoła
i miała podobne poglądy. Po za tym mi się podobała. Więc się z nią po liceum
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ożeniłem. Miałem 20 lat i byłem potwornie zakochany. o zgodę na ślub musieliśmy
prosić sąd, w postaci mojej przyszywanej cioci, zwanej przez rodzinę Siasianką.
Tak się skończyły bezgrzeszne lata i zaczęła najdłuższa przygoda mego życia, trwająca
po dziś dzień. No i oczywiście była przeprowadzka - na Krzywickiego, za płot szkoły.
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Cezary Władysław Rembowski
Łódź miasto marzeń
Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,
pozostanie to tylko marzeniem.
Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem,
będzie to już początkiem nowej rzeczywistości.
( - ) z aforyzmów

Jest to wypowiedź w formie narracji, o zwyczajnych faktach związanych
z przeszłością, a w większej mierze z przyszłością mojego miasta. Miasta, które
zasługuje na bardzo wyrafinowaną intelektualnie wizję swej przyszłość, oraz wzrost
znaczenia na mapie Polski, co w sensie nie tylko geograficznym, będzie „podróżą
w okolice serca Polski”.
Użyłem wyobraźni, poruszając ją do granic możliwości u czytelnika. Popuściłem
wodze w myśleniu z dodatkiem fantazji, i podzielam się pomysłami na moją nie tylko
kulturalną Łódź. Znajdą się tu zdarzenia odnalezione w zakamarkach pamięci
i wizjonerskie przemyślenia. Do jestestwa Mojego Miasta staram się podchodzić
wprost z nabożnym szacunkiem.
Już od jakiegoś czasu, może gdzieś od 25. lat, jestem pod wrażeniem twórczości
i przemyśleń Mircea Eliade, urodzonego 100 lat temu w Bukareszcie, światowej sławy
religioznawcy, wybitnego etnologa oraz znawcy duszy ludzkiej, który tak zdefiniował
swą myśl:
[...] Myślę, że wszelka narracja – nawet jeśli opowiada o fakcie najbardziej
zwyczajnym, kontynuuje tradycje wielkich historii opowiadanych w mitach
i stanowiących wyjaśnienie początków świata i człowieka. Myślę, że
zainteresowanie narracją, opowieścią, jest elementem naszej ludzkiej kondycji,
naszego bycia we wszechświecie. Chcemy wiedzieć, co się działo, co robili ludzie i do
czego są zdolni: ryzyka, przygody, wszelkiego rodzaju próby. Nasze istnienie nie
jest istnieniem nieruchomych kamieni, kwiatów, czy owadów, których życie toczy
się ściśle określonym torem. Nasze istnienie jest przygodą. Człowiek nigdy nie
przestanie czytać i słuchać opowieści [...]
Mirce Eliade był powieściopisarzem (debiutował w wieku 14 lat opowiadaniem
fantastycznym „Jak odkryłem kamień filozoficzny”), dziennikarzem, dyplomatą.
Przebywał w Londynie i w Lizbonie jako attaché kulturalny. Jako nauczyciel
akademicki w latach 1933–1939 pracował w charakterze asystenta na Uniwersytecie
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Bukareszteńskim, a od 1956 roku aż do śmierci pracował w Chicago na stanowisku
Kierownika Katedry Historii Religii.
Autor „Traktatu o historii Religii” oraz „Historii wierzeń i idei religijnych”. w swej
twórczości ukazywał „jedność duchowych dziejów ludzkości”, wyróżniał czas sakralny
i czas świecki. Był wybitnym humanistą, prowadzącym interdyscyplinarne studia,
publikującym w kilku językach: rumuńskim, francuskim, angielskim. Pomimo
zajmowania się badaniem różnych religii na świecie, pozostał jednak wierny
chrześcijaństwu. o Mirce Eliade – homo religiosus, tak wspomina znany pisarz
Eugenie Ionesco:
[…] Nam, młodym, Eliade wydawał się Dobrym Geniuszem, Wielkim
Wtajemniczonym. Powszechnie doceniano jego dorobek twórczy; tłumy na
konferencjach, kongresach – w Europie, Ameryce, Azji. Oklaski, monografie, księgi
jubileuszowe, honory, medale były jego udziałem […]
I jeśli istnienie zdaniem Eliade jest przygodą to marzenie też jest przygodą, lecz
lokuję je na obszarze przygody intelektualnej, z racji iż o skuteczność realizacji
marzenia, decyduje poziom i zasób zdobytej wiedzy, a przełamywanie ograniczeń,
wyznaczonych przez kulturę i zdobytą wiedzę, będzie największą przygodą w pogoni
za maksymalną i konsekwentną realizacją, każdej przyszłej wyobrażalnej realnej
rzeczywistości.
Dlatego opisać będę się starał, że warto pomarzyć o Łodzi mieście marzeń, bo jest to
wizja, stanowiąca horyzont wrażliwości i myślenia współczesnego mieszkańca Łodzi,
który już w trzecim pokoleniu zaprzyjaźnił się z łódzkimi fascynującymi zakątkami,
sekretami i urokiem miasta jako całości. Ta przyjaźń jest odwzajemniona i wynika
mimo faktu mojego urodzenia się [4.04.1944 r.] w Jaffie przedmieściu Tel-Avivu,
gdzie od 1942 roku, od Teheranu po Bolonię roku 1946 znajdowali się moi rodzice.

Ojciec na urlopie w Jerozolimie po bitwie o Monte Cassino
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Ojciec urodzony w 1914 r. w Łodzi – oficer 11 Szwadronu Żandarmerii 2 Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Mama podoficer sztabowy.

Stawiam pierwsze kroki by zostać piłkarzem mając 3 lata w Jerozolimie

Pobyt rodziców na ówczesnych terenach Palestyny, był skutkiem przebywania na
szlaku bojowym 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, dowodzonego przez legendarnego
Gen. Wł. Andersa, zwycięskiego dowódcy w Bitwie o MONTE CASSINO ze Wzgórzem
Opactwa Benedyktynów na wysokości 519 m. n.p.m., a wśród historycznych zbiorów
znajdują rękopisy Hipokratesa, Cycerona, Galena.

Wysyłam z Mamą list do Ojca z Jerozolimy do Włoch

Statek pasażerski "Batory" którym przepłynęliśmy z Port Saidu [Egipt] przez Palermo na Sycylii do
Neapolu 1947 r.
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To też jeśli chcę opowiedzieć o Łodzi mieście marzeń, w czasie dyskusji o nowej
tożsamości miasta i rodzeniu się nowych propozycji przestrzennych, to nie dlatego, że
wiem, jak znaleźć argumenty do zrealizowania tych marzeń, ale spróbuję
zaprezentować moje przemyślenia w formie narracji. Przemyślenia, które oczywiście
podlegają ocenie.
Trudno jednoznacznie ustalić, ale jakoś w połowie minionej IV kadencji władz
samorządowych (przełom 2004 –2005), zdałem sobie sprawę że zaczyna się
zasadnicza faza wielkiej gry o Łódź – miasto marzeń.
Łódź – miasto marzeń, przyciągające swoim pięknem z kolorytem i barwą
reprezentatywną dla uznanych metropolii europejskich. Wszelkie oznaki
przeobrażania się starej tkanki budowlanej z jej otoczeniem, w nowe atrakcyjne
urbanistyczno- architektonicznie obszary, skłaniają do stwierdzenia, że już teraz
żyjemy w Mieście Marzeń. Chyba można powiedzieć, że mury naszego miasta
oddychają historią o której nie wolno zapominać, a mieszkańcy powinni wierzyć iż
staną się beneficjentami przemian w ramach tych murów z otaczającą je
rzeczywistością. Bowiem w każdym zabytku kultury materialnej i we
wszystkich reliktach przeszłości dostrzec by należało przyszłość.
Dotychczasowe identyfikowanie naszego miasta z Reymontowską „Ziemią Obiecaną”
przeszło do historii, tak jak do historii przeszło hasło „Łódzki Manchester”, choćby
z tego powodu, że oba miasta odległe od siebie o około 1600 kilometrów, odeszły
niejako z przymusu od monokultury przemysłowej związanej z włókiennictwem.
Bezwzględnym chirurgiem w tej materii był koniec XX wieku, który zoperował nasze
miasto jak większość polskich i europejskich miast, wycinając całe kwartały zabudowy
industrialnej. Pozostawiając po fabrykach włókienniczych i terenach o charakterze
militarnym puste place – miejsca na których dzięki bogatej wyobraźni, trzeba
doganiać marzenia. Tak będzie tworzyła się najnowsza historia naszego miasta wraz
z ludźmi którzy ją będą tworzyć.
Przecież dziś, my mieszkańcy Łodzi oraz nasi włodarze, dysponujemy lokalnymi
i międzynarodowymi funduszami, znajduje się międzynarodowe partnerstwo i co
najważniejsze są do dyspozycji tereny. Te trzy parametry pozwalają budować nowe
miejsca pracy lub zmieniać przeznaczenie dotychczasowego potencjału
postindustrialnego. Niegdysiejsza legendarna fabryka włókiennicza I. K.
Poznańskiego przekształca się na naszych oczach w ogromny kompleks handloworozrywkowo–usługowo–kulturalno– hotelarski o powierzchni około 29 ha. Wizyta
w już działającej Manufakturze zdumiewa wizją, w której odwiedzający ją łodzianin
czy turysta czuje się tam, jakby znalazł się w środku wirtualnej symulacji
komputerowej. Zaś wybudowana, warta około 200 mln. euro fabryka firmy Dell, oraz
inne już funkcjonujące firmy, to w Łodzi i regionie początek nowej rewolucji
technologicznej, nowoczesności, przewartościowań społecznych oraz systematyczna
ucieczka od bezrobocia.
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Już tu i teraz, przeciętny łodzianin ( jak D. Halpern zakochany w Łodzi – jeden
z bohaterów „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta) może wołać :
„Ja marzę, żeby moja Łódź zmieniała oblicze! Żeby można przyglądać się
odnowionym wspaniałym pałacom ! Chłonąć zieleń pięknych i niespotykanych
ogrodów ! Oglądać swe oblicze w nurtach czystych rzek i taflach stawów ! i w ogóle
żeby był wielki ruch turystyczny – aby wyrastały nowoczesne fabryki, hotele,
centra kulturalne, obszary wypoczynku i żeby łodzianie zarabiali wielkie
pieniądze!”
No, ale by marzenia spełniać się zaczęły w nieodległej przyszłości, potrzeba dużego
wysiłku intelektualnego i fizycznego zarówno ze strony włodarzy miasta jak i jego
mieszkańców, a aktywne zaangażowanie się w proces twórczy, wymaga z drugiej
strony szerokiej oferty umożliwiającej odpoczynek i aktywny relaks po intensywnej
pracy na terenach i w obiektach zaliczanych umownie do obszarów wypoczynkowej
przestrzeni publicznej.
Okazuje się też ponad wszelką wątpliwość, że wymagane jest współgranie
(kompatybilność) zamierzeń włodarzy miasta z prezentowaną wyobraźnią grup
mieszkańców, czy też wyobraźnią i wizją poszczególnych mieszkańców naszego
miasta.
Wyobraźnia administracji publicznej (samorządowej i rządowej) jak się
wydaje, winna stanowić intelektualną wypadkową dążeń i marzeń
mieszkańców w obrębie danego obszaru zamieszkiwania i oddziaływania
na otaczającą rzeczywistość. Jest poważnym błędem, gdy budowę
wyobraźni opiera się na pomysłach wywodzących wyłącznie się z elit
politycznych lub ich liderów.
To też wychodząc naprzeciw konkretnym rozwiązaniom wykonawczym, aż się prosi
by zgłosić pod publiczny osąd propozycję powołania do życia fundacji „Kocham(y)
Nasze Miasto” jako emanacji idei Łódź Miasto Marzeń, o której piszę w dalszych
przemyśleniach. Uważam, że pisząc o najbliższej okolicy, zmieniasz tę
okolicę i cząstkę świata zarazem.
Na płaszczyźnie działania proponowanej fundacji winno znaleźć się miejsce dla
przedstawicieli struktur administracji publicznej, Kościoła łódzkiego, łódzkich
struktur finansowo – gospodarczych, struktur przedstawicieli mieszkańców oraz dla
organizacji pozarządowych jak chociażby: Towarzystwo Urbanistów Polskich, czy też
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Akademicki Klub
Obywatelski i inne. z pewnością znajdzie się też miejsce dla przedstawicieli Polonii
amerykańskiej – kanadyjskiej – południowoamerykańskiej, czy też australijskiej.
Wśród których przecież jest wielu przyjaciół naszego miasta, z możliwością
zainwestowania swego kapitału, osiągniętego w miejscu obecnego zamieszkania.
Takich przyszłych inwestorów, czy też donatorów z pewnością przyjmie łódzka
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społeczność bez większych zastrzeżeń. Wyobrażam sobie, że opieka prasowa może
należeć do „Dziennika Łódzkiego” i innych mediów, które podzielałyby tę wizję,
dochodzenia do wizerunku Łodzi Miasta Marzeń.

Płynąc, chodząc, jeżdżąc oraz unosząc się w powietrzu na falach fantazji
czy też wyobraźni, to wyjście na spotkanie przyszłości, czyli jak znaleźć
drogę do Łodzi - Miasta Marzeń.
Tak jak Wrocław bywa kojarzony z włoską Wenecją, małe miasteczko Grybów
k/Krynicy Górskiej jest przyrównywane do francuskiego Carccasonne, tak Łódź
z legendarną twierdzą wyrobów bawełnianych I. K. Poznańskiego, z racji
położenia na Wyżynie Łódzkiej (przyjęła się nazwa Wzniesienia Łódzkie) i nad 18
rzeczkami można utożsamiać z miastem Grenadą z zamkiem–twierdzą
Alhambrą, perełką turystyki andaluzyjskiej. Miasta, chyba najbardziej godnego
odwiedzin w całej Hiszpanii, a może nawet i w całej Europie.
Alhambra, czyli czerwony zespół pałacowy wywodzi się od koloru cegły (z
arabskiego al-hamrah – czerwona), z której budowano gmachy i budynki na potrzeby
mieszkańców. Krótka charakterystyka Grenady z Alhambrą – miasta leżącego
w prowincji Andaluzja, najbardziej fascynującego regionu Hiszpanii to pokazanie
elementów mogących być podstawą do odniesień i porównań charakteryzujących
Łódź z Twierdzą - Fabryką I. K. Poznańskiego, współcześnie nazywaną
MANUFAKTURĄ.
Nazwa prowincji Andaluzja pochodzi od arabskiego Al – Andalus, co oznacza Kraina
Światła, a sama Grenada to jedna ze stolic turystyki współczesnej Hiszpanii.
w paśmie gór Sierra Nevada leży Alhambra de Grenada, obronny zamek – twierdza
należąca do byłego kalifatu Kordoby z pałacem Alhambra, siedzibą ostatnich władców
królestwa Maurów.
Obszar wzniesienia z Alhambrą którego obwód wynosi około 4 kilometry, jest
otoczony murami a wieczną sławę tej budowli zapewnili też poeci doby romantyzmu.
w balladzie „Alpuhara” z poematu „Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz pisze
o Almanzorze – przydomku wielu muzułmańskich władców i wodzów
[…]
Broni się jeszcze z wież Alpuhary
Almanzor z garstką rycerzy,
[...]
Alhambra czyli Czerwony Pałac, miał być według jego mauretańskich twórców,
namiastką raju na ziemi. Misternie wykonane pałacowe konstrukcje tak olśniły
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chrześcijańskich zdobywców – króla Ferdynanda II i królową Izabelę i Kastylijską –
Katolicką, że nie ośmielili się ich zniszczyć. Po roku 1492, gdy w królestwie Grenady
zapanowali Hiszpanie – Alhambra świadectwo arabskiej potęgi, wciąż górowała nad
miastem, i tak pozostało do dziś. Środek obszaru to niegdyś, domy, sklepy, warsztaty,
ogrody, sady, alejki, meczety i łaźnie tych, którzy służyli dawnym władcom Grenady.
Do dziś z okresu islamskiego zachowała się część fortecy, leżąca w zachodniej części
miasta pochodząca z okresu dynastii Zirid (1013 – 1090 ) oraz fragmenty kompleksu
pałacowego zbudowanego za czasów dynastii Nasrydów ( 1333 – 1391 ). Arabowie
projektowali pałace – miasta z uwzględnieniem płynącej wody (rzeki, rzeczki,
akwedukty) i cienistych alejek (ulice, uliczki). Na podwórzach i placach biły fontanny,
a okna zarówno pałaców jak i domów zwykle były ozdabiane w kraty z kutego żelaza.
Alhambra jest dzisiaj chyba najczęściej odwiedzanym przez turystów zamkiem –
twierdzą w Europie. Przybywa tu rocznie 2,5 mln. osób. Byłoby ich jeszcze więcej,
gdyby nie ograniczenia. Lokalne władze ustaliły, że wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO zabytek, może
odwiedzać dziennie tylko 7700 osób.
Należy także koniecznie dostrzec fenomen porywającego tańca flamenco,
w kontekście być może naszego mazura lub też krakowiaka. Ten hiszpański,
obecnie najsłynniejszy produkt muzyczno–taneczny, mający swoje korzenie z okolic
Grenady, a szerzej z terenów Andaluzji, Extramadury i Murcji, jeszcze ćwierć wieku
temu uznawany za relikt ludowy, przebojem wdarł się do świadomości światowej
masowej kultury dopiero w latach 70-80-tych XX wieku. Flamenco znakomicie
zostało spopularyzowane w trzech filmach Carlosa Saury „Krwawe gody”- 1981,
„Carmen” – 1983, „Czarodziejska miłość” – 1985, gdzie występowali zawodowi
tancerze z zespołu „BALLET ESPANOL”, kierowanego przez tancerza i choreografa
Antonio Gadesa. UNESCO, w roku 2010 wpisało flamenco na listę światowego
dziedzictwa niematerialnego. Tak to dawne cygańskie melodie, wzbogacone rytmami
jazzu, bluesa, salsy i rocka trafiły na listy przebojów, a niezauważani dotąd
wykonawcy tego tradycyjnego nurtu stali się współczesnymi bohaterami tanecznych
popisów nie tylko w Hiszpanii.
Flamenco sięga czasów panowania Maurów, wojen tamtych czasów i wędrówek
ludów. To andaluzyjscy Cyganie, stworzyli tę muzykę i taniec, czerpiąc z tradycji
arabskich i żydowskich. Słuchacz tych rytmów odnajdzie w rytmicznych pieśniach,
dalekie echa akordów muzycznych z Maroka, Egiptu, Palestyny, Syrii, Iranu, Grecji,
a nawet Indii i Pakistanu.
Proponowane zderzenie mazura jak i krakowiaka z flamenco, jest możliwe
chociażby przez znany powszechnie fakt, że w światowym obiegu koncertowym
funkcjonują słynne Mazurki Chopinowskie i Mazurek Dąbrowskiego, a w przypadku
krakowiaka dotyczy to następujących kompozycji: opery „Cud mniemany czyli
Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego, wodewilu „Zabobon czyli Krakowiacy
i Górale” K. Kurpińskiego, znanego krakowiaka na fortepian i orkiestrę Chopina,
licznych krakowiaków na fortepian Z. Noskowskiego oraz krakowiaków z baletu
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„Pan Twardowski” L. Różyckiego i z rosyjskiej opery „Iwan Susanin” Michała Glinki
herbu Trzaska, który wywodził się z polskiej szlachty.
Zatem może przecież się zdarzyć (takie marzenie szczegółowe), że nasz mazur czy też
krakowiak, po odpowiedniej transkrypcji przez polskich muzyków, przejdą
podobną drogę jak andaluzyjski taniec. Mam na myśli takich twórców jak Krzysztof
Penderecki, Krzesimir Dębski lub Zbigniew Preisner lub wydzielona grupa muzycznotaneczna z zespołu „ŚLĄSK”. Są to uznani kompozytorzy muzyki do filmów i nie tylko
tych form, którzy mogliby podjąć się trudu, wprowadzić takt i rytm mazura
i krakowiaka do świadomości światowej nie tylko popkultury, na wzór fenomenu
flamenco.
A o filmowe spopularyzowanie mazura lub krakowiaka jak w przypadku
flamenco, winni zabiegać nasi najlepsi reżyserzy filmowi zarówno młodszego jak
i starszego pokolenia [vide Carlos Saura].
Historia naszych tańców nie jest tak imponująca jak tańca andaluzyjskiego. Nasz
mazur to trójmiarowy taniec ludowy jak i pieśń taneczna na 3/4 a także na 3/8
w żywym tempie, korzeniami sięga do połowy XVIII wieku. Tegoż czasu sięga
rodzenie się krakowiaka, jako dwumiarowego o żywych synkopowym rytmie tańcu,
z terenów leżących na południe od Łodzi. Współcześnie mazur i krakowiak jako
tańce ludowe, są popularyzowane przez Zespół Pieśni i Tańca „ŚLASK”, którego
twórcą był niezapomniany charyzmatyczny Stanisław Hadyna. Był to, kompozytor,
dyrygent, twórca koncertów fortepianowych, pieśni, tańców, kantat. Za dramat
„Błogosławieni pokój czyniący” otrzymał nagrodę w 1969 roku w konkursie
międzynarodowym zorganizowanym w USA przez UNESCO, z okazji Roku
Gandhiego. Jego twórczość powstawała w oparciu o takie oto motto:
Czy nasze królestwa
tak są do snów podobne,
że prawdziwe bierzemy za wyśnione,
a wyśnione za rzeczywiste ?
[ Calderon de la Barca – „Życie snem” ]
To dzięki flamenco oraz osobliwościom andaluzyjskich cudów starej architektury
i cudów natury z okolic Grenady z Alhambrą, lokalna legenda mówi „że nie ma
większego nieszczęścia niż być ślepym w Grenadzie”.
Życzę naszym wnukom, oby tak po latach mówiono o Łodzi z Manufakturą i jej
najbliższej okolicy a w szczególności o Rudzie Pabianickiej.
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Aktualnie, południowa część Andaluzji od Grenady do Almerii, zyskuje miano
„Kalifornii Hiszpanii”, dzięki rozwojowi najnowocześniejszych technologii z dużą
produkcją mikroprocesorów.

Pora przejść do podróży nad m. Łodzią, po m. Łodzi, czasami w łodzi,
w czasie i przestrzeni.
W tym fragmencie narracji znajdzie się:
„OPOWIEŚĆ, KTÓREJ NA IMIĘ RUDA PABIANICKA”
Będzie to podróż przez obszary wręcz magicznych miejsc istniejących w krajobrazie
Łodzi, obok przestrzeni urbanistycznych - jakby zaczarowanych, budzących silne
uczucia choć nie uchwytne, obejmujące osobiste wspomnienia niejednokrotnie
z uwzględnieniem tła historycznego a także podróż po obszarach i budowlach, które
mogą powstać dzięki osobistej wyobraźni z możliwością ich realizacji.
Każdy krajobraz zawsze jest traktatem historycznym, bo jest tworzony zbiorową ręką
pokoleń. Takiego przekazu nie da się sfałszować, można go jedynie wzbogacać lub
dostosowywać w jakimś ograniczonym stopniu do współczesnych wymogów jego
wykorzystywalności, a jednym z ważniejszych składników w każdym krajobrazie są
widoczne wody i bogata różnorodna szata roślinna znajdująca się wokół nich. Te
wody powierzchniowe to: płynące [ rzeki, cieki wodne] oraz naturalne stawy czy też
zbiorniki sztuczne – których jest w Łodzi około 60 obiektów.
Uzasadnionym więc jest myśleniem i działanie, by w sposób przemyślany dbać
o estetykę otoczenia rzek, stawów, zbiorników sztucznych oraz troszczyć się o jakość
tych wód chroniąc je przed zanieczyszczeniami komunalnymi i przemysłowymi.
Przykładem do naśladowania i kontynuowania jest rewitalizacja rzeki Sokołówki.
A podobne prace w większym lub mniejszym wymiarze dotyczą wszystkich 18 rzek
łódzkich :
•

Bzura – lewy dopływ rz. Wisły, o długości 6.540 m w granicach Łodzi, na
nurcie rzeki istnieją 22 stawy o pow. 11,6 ha,

•

Łagiewniczanka – prawy dopływ rz. Bzury o dł. koryta 3.970 m w granicach
Łodzi, na nurcie rzeki istnieją dwa stawy o pow. 4,4 ha,

•

Wrząca – prawy dopływ rz. Sokołówki gdzie 2.080 m. stanowi granicę
między Łodzią a Zgierzem,

•

Sokołówka – lewy dopływ rz. Bzury o długości 13.047 na terenie Łodzi, ze
stawem o pow. 2,48 ha w Parku Julianowskim,

•

Brzoza – prawy dopływ rz. Sokołówki o długości 2.080 m. na terenie Łodzi,
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•

Aniołówka – lewy dopływ rz. Sokołówki o długości koryta 3.015 m.

•

Zimna Woda – lewy dopływ rz. Aniołówki,

•

Ner – prawy dopływ rz. Warty,

•

Gadka – lewy dopływ rz. Ner z ujściem w Stawach Stefańskiego o długości
koryta 1.300 m. na terenie Rudy Pabianickiej,

•

Jasień – prawy dopływ rz. Ner o długości 12.660 m. biorąc początek swego
przebiegu na Stokach [ ul. Giewont],

•

Olechówka – lewy dopływ rz. Jasień o długości koryta 12.464 m. na terenie
Łodzi,

•

Augustówka – prawy dopływ rz. Olechówki o długości koryta 2.030 m. na
terenie Łodzi

•

Karolewka – prawy dopływ rz. Jasień o długości koryta 2.036 m. na terenie
Łodzi,

•

Łódka początkowo rz. Ostroga – prawy dopływ rz. Ner o długości koryta
15.620 m. w granicach Łodzi,

•

Bałutka – prawy dopływ rz. Łódki o długości koryta 7.546 m.w granicach
Łodzi,

•

Miazga – o długosci koryta 3.358 m. w granicach Łodzi,

•

Jasieniec – prawy dopływ rz. Łódki o długości koryta 3.780 m. w granicach
Łodzi,

•

Dobrzynka – lewy dopływ rz. Ner o całkowitej długości koryta około 25 km.
z czego 2.080 m. w granicach Łodzi,

oraz około 12 cieków wodnych będących pozostałością pierwotnej bardzo bogatej sieci
rzecznej Łodzi i okolicy, z czego 5 cieków jest związanych z rzeką Ner. Obecnie są to
w większości, rowy odprowadzające wody opadowe i roztopowe, a suche w okresach
pogody bezdeszczowej.
Spośród tych 18 rzek, zdecydowanie największe znaczenie dla XIX wiecznego rozwoju
miasta, miały Łódka i Jasień. Łódka dzisiaj, podobnie jak Jasień, są w większości
sztucznie ukształtowanymi rowami lub krytymi oraz otwartymi kanałami i płyną
w nich niewielkie ilości wód, a od czasu do czasu koryta stają się jakby rzekami, co
wynika z dużych opadów deszczowych lub roztopów.
Jednak w przeszłości na rzece Jasień pracowało pięć młynów a to spowodowało iż
do dziś łodzianie znają pojęcie obszaru urbanistycznego pod nazwą Księży Młyn.
Także nad wodami rzeki Jasień powstawało ogromne jak na tamte czasy fabryczno –
mieszkaniowo królestwo, z obiektami takimi jak – szkoła, szpital, apteka w obrębie
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ulic Piotrkowskiej – Kilińskiego – Tymienieckiego – Milionowej – Fabrycznej –
Przędzalnianej.
Zaś w oparciu o nurt rzeki Łódki historycznie rzecz ujmując, powstały przy niej
browary, z największym wzdłuż dzisiejszej ul. Północnej, którego właścicielem był K.
G. Anstadt . Zaś na terenach niżej położonych powstawało imponujące imperium
obiektów fabrycznych, domów dla robotników oraz pałac Izraela K. Poznańskiego.
w większości te wszystkie wody rzeczne dzięki rozwijającemu się przemysłowi stawały
się ciekami wodnymi zanieczyszczonymi, w najwyższym stopniu zagrożenia dla
przyrody i zdrowia człowieka.
A jako uzupełnienie, w ostatnim czasie powstała w kontekście szlaków współczesnych
oraz nieobecnych już łódzkich rzek, prezentacja elektroniczna. Od końca 2016 roku
na stronach internetowych funkcjonuje „internetowa mapa łódzkich rzek”, która
powstała dzięki współpracy Łódzkiego Ośrodka Geodezji (ŁOG) oraz Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji ( ZWIK), www.mapa.lodz.pl i dalszy poziom „mapa
tematyczna”.
Można zatem stwierdzić, że prezentowałem dane z ery analogowej, które zderzają się
z danymi z ery cyfrowej w formule multimedialnej – to taki przeskok cywilizacyjny.
Znamiennym przykładem troski o jakość wód, z racji swego położenia wynikającego
z rzeźby terenu oraz oddziaływania na istnienie Łodzi, staje się rzeka Ner – prawy
dopływ rz. Warty, płynąca korytem fragmentarycznie uregulowanym, na długości
około 11,5 km. w granicach administracyjnych Łodzi a konkretnie w ramach
terytorium Rudy Pabianickiej.
O Nerze, jak i o wszystkich ciekach wodnych ; rzeki, rzeczki, strumienie, potoki
górskie, trzeba wiedzieć, że toczą swe wody od źródeł aż do ujścia, szukając linii
najniższego spadku. Ten techniczny aksjomat, wywołuje powstawanie zakrętów
koryta (meandry) wijącej się leniwie rzeki na terenach nizinnych.
Zatem kilka charakterystycznych cyfr dotyczących przebiegu nurtu wód Neru.
Widoczne początki istnienia naszej rzeki czyli źródła, znajdują się na wysokości około
215,0 metra nad poziomem morza (n. p. m.) w okolicach dużych pól w pobliżu
Mileszek, poniżej ul. Pomorskiej, znajdujących się u podnóża wzniesienia Stoki
o wysokości 276,6 m n.p.m. zlokalizowanego w okolicy ulic: Giewont, Rysy, Krokiew.
Przy granicy z gm. Rzgów odnajdujemy Ner na wysokości 181,5 (n. p. m.). Na lustro
wody Stawu Stefańskiego i Osadnika znajdującego się na wysokości 177,9 (n.p.m.)
a także nurt płynącego Neru w odległości około 800 m. patrzymy z wzniesienia
nazwanego Rudzką Górą – gdzie aktualnie szczyt jest na wysokości 230,2 (n.p.m.).
Kanał odprowadzający wody z historycznej oczyszczalni ścieków wpada do Neru na
wysokości 169,6 (n.p.m.), natomiast ujście czystych wód z Grupowej Oczyszczalni
Ścieków ( GOS ) to wysokość około 165,0 (n.p.m.). Ujścia wód Neru do rz. Warty po
przepłynięciu 134 km. znajduje się na wysokości około 100,0 (n.p.m.).
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Pisząc o „historycznej oczyszczalni” mam na uwadze zrealizowanie projektu Williama
Heerleina Lindleya z 1909 r. o skanalizowania i zaopatrzenia Łodzi w wodę. Lecz
z uwagi na wysokie koszty przedsięwzięcia, wydarzenia związane z wybuchem i wojny
światowej, odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r., realizację projektu
z wielkim opóźnieniem, rozpoczęto w drugiej połowie 1924 roku. Ilustracją tych
zdarzeń jest album - „85 lat – Dzieje wodociągów i kanalizacji w Łodzi” wyd. ZWiK
z 2010 roku.
O Rudzkiej Górze leżącej między ulicami: Demokratyczną, Starorudzką,
Ekonomiczną, Żwawą, wiemy że jest częścią jednostki morfologicznej pochodzenia
wodno-lodowcowego o składzie (piaski, żwiry) zwanej Pagórkami Rudzkimi w ramach
Wysoczyzny Łódzkiej, z racji przewagi piasku, góra była miejscem wydobywania tego
piasku na potrzeby budowlane, a to spowodowało, że jej wysokość była zmienna
w czasie i wynosiła w 1937 roku 212.0 m. n.p.m. Do około roku 1965 wysokość
utrzymywała się na poziomie 216,0 m. Po czym w miejsce wybranego piasku zaczęto
zwozić odpady rozbiórkowe i komunalne, przykrywając je warstwą ziemi. Po tak
sztucznym podwyższeniu, góra osiągnęła po roku 1980 wysokość 230,2 n.p.m.
Powstał zatem znakomity punkt z widokiem na większą część miasta oraz
przystosowano zbocza do uprawiania sportów zimowych i letnich spacerów
krajoznawczych. Przed nawiezieniem gruzu wokół wzniesienia i wzdłuż
ul. Ekonomicznej, co roku odbywały w wymiarze ogólnopolskim, zawody
motocyklowe (motokross), cieszące się wielką popularnością łodzian. Zdarzył się też
epizod wojskowy na ul. Ekonomicznej – z racji krwawych protestów mieszkańców
Poznania z czerwca 1956 r., na ulicy przez ¾ dni stacjonowała tajemnicza nie
oznakowana, kolumna czołgów w okolicy bocznicy kolejowej. Dla nas chłopców to
była gratka. Była Rudzka Góra plenerowym atelier filmowym dla „Sprawa pilota
Maresza”, „Żołnierz zwycięstwa” jak i atelier, były plaże Stawu Stefańskiego z lat 1952
– 1954.
W naszym łódzkim przypadku, Ner największa z łódzkich rzek, to jak Wisła dla
Warszawy lub Krakowa albo Odra dla Wrocławia, z uwzględnieniem związanych
z tym proporcji, o czym warto i trzeba pamiętać. Zajęcie się zagadnieniami cieków
wodnych zlewni Warty i Odry a dotyczących rzeki Ner i innych dopływów, jest
bardziej koniecznym dla dobra całości miasta a dalej i kraju, niż zajmowanie się
rzeczkami dla zlewni Wisły. Ochrona i rewitalizacja obszarów, wokół zlewni wód rzek
Warty i Odry a w konsekwencji ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego,
to podniesienie standardu życia mieszkańców naszego miasta Łodzi do standardu
życia w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie atrakcyjności miast położonych
w gminach wzdłuż rzeki Ner, a te poczynania powinny przyczynić się do wzrostu
tendencji rozwojowych, na terenach położonych w centrum Polski w wielu aspektach.
Zaś jednym z najgłówniejszych efektów będzie poprawa stanu środowiska
naturalnego, którego to poprawa staje się oczkiem w głowie naszego kraju a także
struktur europejskich. Można w tym miejscu przypomnieć i posłużyć się obrazową
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charakterystyką Łodzi i okolic w tym Rudy Pabianickiej, Stanisława Staszica
z 1825 roku :
[…] Łódź – małe drewniane miasteczko rządowe, od dwóch lat na fabryki
rozmaite przeznaczone. Położenie miejsca tego jest szczególniejsze z wielu
względów, znajduje się z całą swoją rozległą okolicą pod obszernym i wyniosłym
wzgórzem, z którego niezliczone tryszczą źródła. Tych zbieg wód łatwo tak
kierowany być może, iż prawie przy każdego fabrykanta mieszkaniu przebiegać
mogą dla jego użytku strumienie. Jest to z natury przysposobione miejsce nie tylko
do fabryk sukienniczych, ale szczególnie do wszelkiego gatunku rękodzielni
bawełnianych i lnianych […].
To podsumowanie odnajdujemy w „Opisie lustracyjnym terenu miasta Łodzi”, gdzie
autor badał stosunkowo bogatą w wodę, zasobność sieci hydrograficznej w XIX
wieku. Raport Staszica, tchnący wizją przyszłego rozwoju Łodzi, świadczy
o niebywałej jego dalekowzroczności i wyobraźni. Jest natomiast paradoksem
dziejowym, skutków którego nie mógł autor przewidzieć, iż zasoby wodne, których
bogactwo wydawało się ówcześnie przesądzać o słuszności lokalizacji miasta, staną się
w wieku następnym – wobec nowej skali potrzeb – czynnikiem hamującym rozwój.
Trzeba też przywołać refleksję ekonomisty i statystyka Edwarda Karola Strasburgera
[1882 – 1923], a opublikowanej w roku 1913 w analizie warunków rozwoju polskich
miast, tak opisuje warunki rozwoju Łodzi:
[…] Przyczyna powstania tego wielkiego zbiorowiska ludzkiego w tem
właśnie miejscu pozostanie zagadką, gdyż przeczy wszelkim twierdzeniom
naukowym co do powstawania miast …. Utworzenie się centrum przemysłowego
w tem właśnie miejscu trzeba uważać za prosty przypadek, jak i od przypadku
zależy dalszy rozwój tego dziwnego miasta. Rozwój odbywał się sam z siebie, bez
niczyjej opieki, siłą wiązania się interesów ludzkich […]
Te ówczesne konstatacje zaważyły jednakowoż na burzliwym rozwoju miasta
w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to między innymi powstawały :
•

„Twierdza Bawełniana I. K. Poznańskiego”,

•

„Królestwo K. Scheiblera – L. Geyera”; kompleks fabryczno–mieszkalny,
rozmach i wielofunkcyjność badacze epoki stawiają na równi z podobnymi
zespołami wybudowanymi na terenach europejskich, w podlondyńskim
Bedford Park (1844 – 1863) czy też z niemieckim Essen (1875).

A na dzień dzisiejszy jawi się pytanie - jaka konstatacja jest możliwa dla Łodzi,
by w wieku XXI, także następował burzliwy rozwój oraz równanie a nawet
wyprzedzanie innych miast.

41

Odnosząc się z pokorą do rzeczywistości, proponuję formułę marzenia lub jak kto
woli projekt – propozycja, by modernizacja przestrzeni urbanistycznoprzestrzennej stała się faktem, o czym poniżej.
Moja wyobraźnia, doświadczenie życiowe oraz doświadczenie geodety mierzącego
Łódź oraz pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta, spostrzeżenia
wynikające z racji uczestnictwa w życiu publicznym po 1990 roku [ < Radny Miasta
Łodzi 1990-1998 >, < Radny Sejmiku Wojewódzkiego 1990-1994 >, < Członek
Wojewódzkiego Kolegium Odwoławczego I-szej kadencji >, < Sekretarz Rady
Programowej Radia Łódź I-szej kadencji >, < Sekretarz Rady Programowej i Redakcji
„ATLASU MIASTA ŁODZI 2002”+ DVD > ], a także skorzystanie z tekstów
opisujących historię i współczesność Łodzi, których uzbierało się ponad 400 pozycji, podpowiadają mi, by proponowana marzycielska wędrówka, swój początek brała
z kompleksu wodno–leśnego, związanego z leśnym uroczyskiem „Ruda–Popioły”
wraz ze „Stawem Stefańskiego z Osadnikiem” położonego na południu Łodzi
wzdłuż rzeki Ner w Rudzie Pabianickiej, której liczne walory; piękne tereny leśne,
czyste powietrze, Rudzka Góra, wspomniane uroczysko wraz ze Stawem Stefańskiego,
rozległe tereny wypoczynkowe i rekreacyjne, przyciągały, przyciągają i będą
przyciągać Łodzian.
I w tym kontekście trzeba zanurzyć się w historię Rudy Pabianickiej, by
zrozumieć jej teraźniejszość.
Ruda Pabianicka, w nowożytnej historii była niewielką osadą rolniczą położoną
nad brzegiem Neru, a pierwsze opisy pojawiły się w źródłach pisanych około roku
1398.
Jednak w „Pradziejach Łodzi” za wspomnianym „ATLASEM MIASTA ŁODZI 2002
+DVD” oraz „SŁOWIAŃSKIM RODOWODEM” Pawła Jasienicy, dowiadujemy się co
ustalili archeolodzy o najstarszych znaleziskach świadczących o przebywaniu
człowieka z rejonu współczesnej Rudy Pabianickiej w kolejnych okresach dziejowych :
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•

środkowy okres epoki kamienia < mezolit > ( 8 tysiąclecie – 5 tysiąclecie)
p.n.e. Znaleziska świadczą o koczowniczym trybie życia, początki rolnictwa,
wynalezienie krzemiennej siekiery,

•

młodsza epoka kamienia < neolit > ( 5 tysiąclecie – 1800/1700) p.n.e.
Odnotowano umiejętność uprawy zbóż oraz hodowla zwierząt ( udomowienie
psa, świni, owcy ),

•

< epoka brązu > (1800/1700 – 650 ) p.n.e. Stwierdzono iż pierwszy raz
w dziejach Łodzi mamy do czynienia ze śladami obróbki surowca z brązu.
w pobliżu ujścia Dobrzynki do Neru znaleziono gotowe wyroby -sierp, szpile,
misy, wazy i inne. Pierwsze stałe siedliska,

•

< wczesna epoka żelaza > ( 650 – 100 ) p.n.e. Pojawia się ponowne
ożywienie osadnictwa kultury łużyckiej. Odkryte cmentarzysko z Rudy

Pabianickiej dostarczyło wyroby z żelaza – szpile, bransolety, noże,
naszyjniki. Ślady osad zarejestrowano w dolinie Neru w okolicach Lublinka
i na obszarze dzisiejszej Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
•

< późna epoka żelaza > ( 100 p.n.e. - VI wiek n.e.). z tego czasu zostały
wyodrębnione okresy < wczesnych wpływów rzymskich > i < późnych
wpływów rzymskich > mówiące o czytelnym osadnictwie w dolinie Neru
oraz okres < wędrówek ludów > ( ok. 350 n.e. - VI w) gdzie odnotowano
początki osadnictwa słowiańskiego, co potwierdziło stanowisko osadnicze
odkryte w Łaskowicach w szeroko pojętej pradolinie Neru.

Znaleziska z zakresu kultury materialnej z obszaru Rudy Pabianickiej znajdują się
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi przy pl. Wolności. i w tym
miejscu godzi się zauważyć iż celowym by było powołać do życia „MUZEUM RUDY
PABIANICKIEJ” współpracujące z „MUZEUM MIASTA ŁODZI” i „WOJEWÓDZKĄ
BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ” lub skromniej rzecz ujmując „IZBĘ PAMIĘCI”.
Na następny ważny opis osada czekała do roku 1466, dzięki wizycie dziejopisa Jana
Długosza, który opisał dane o położeniu Kuźnicy Chocianowickiej [późniejszej Rudy
Pabianickiej] a z opisu nietrudno zlokalizować najstarszy fragment osady w rejonie
dzisiejszego Stawu Stefańskiego i ul. Farnej. Jan Długosz w swym dziele „Księga
uposażeń diecezji krakowskiej” zanotował :
[…] Dobra powiatu pabianickiego mają warsztat obróbki żelaza, czyli kuźnicę
położoną w dziedzictwie wsi Chocianowice, na rzece Ner, w pobliżu której znajduje
się bardzo dobry, obfitujący w ryby staw w obrębie koryta rzeki Ner, a w dobrach
Pabianickich znajduje się odpowiednia kopalnia dobrej jakości rudy. […]
Wytop żelaza z rud darniowych trwał z przerwami jak zanotowano, do roku 1606.
z dalszych wydarzeń związanych z terytorium Rudy Pabianickiej to działanie
w 1789 roku Sejmu Czteroletniego, który uchwalił przejęcie dóbr biskupstwa
krakowskiego w tym terenów osady Ruda, na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej.
W opracowaniach kartograficznych, zidentyfikowane położenie jeszcze Rudy
znajdujemy na szczegółowej rękopiśmiennej mapie sporządzonej w latach 1793/1795,
gdzie widnieje położenie Rudy jako jednego z wielu obiektów geograficznych:
„Mappa szczegulna WOIEWODZTWA ŁĘCZYCKIEGO zrządzona z innych
wielu mapp miejscowych tak dawniej iak i świeżo odrysowanych tudziesz
goscincowych i niewątpliwych wiadomości, wszystko według reguł
geoegraficznych i obserwacji astronomicznych przez Karola de Perthees
pułkownika Woysk Koronnych i J. K. Mości geografa” (w skali 1:225 000)
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„Mappa szczegulna WOIEWODZTWA ŁĘCZYCKIEGO ...."

W okresie mrocznych czasów zaborów, osada – wieś zachowała status własności
państwowej, utrzymując pewien odrębny charakter tego terytorium. Wraz
z rozwijającymi się gałęziami przemysłu, Ruda Pabianicka coraz bardziej traciła
swój wiejski charakter. Co dało asumpt jej mieszkańców do podjęcia starań, ażeby
podnieść Rudę Pabianicką do rangi miasta. Mieszkańcy wyłonili swoją kilku
osobową reprezentację pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii
katolickiej - ks. Franciszka Potabskiego.
W roku 1919 wystosowano stosowny wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
i ostatecznie 14 lutego 1923 r. Ruda Pabianicka otrzymała prawa miejskie.
Ogłoszenie tego faktu znalazło się w Dz. U. z 1923 r. nr 17, poz. 108 a Franciszek
Dółko został pierwszym burmistrzem już miasta, urzędując w siedzibie Magistratu
przy ul. J. Piłsudskiego 7, obecnie Rudzka 7. Wkrótce pojawiła się bo już w roku 1928,
koncepcja włączenia Rudy w granice administracyjne wielkiej siostry – m. Łodzi,
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a uzasadnieniem zwolenników tego rozwiązania miały być - silne powiązania z Łodzią
za sprawą komunikacji – szkolnictwa – szpitalnictwa oraz mocnych związków na
płaszczyźnie – gospodarczej - pozostawania jedną z najpopularniejszej podłódzkiej
miejscowości letniskowej - zatrudnienia bardzo wielu mieszkańców w łódzkich
zakładach pracy czy też w administracji publicznej ; rządowej lub samorządowej.
Jednak pomysł nie zyskał poparcia znaczącej części mieszkańców i upadł.
w codziennym życiu, władze samorządowe przy współpracy z ówczesnym
Towarzystwem Przyjaciół Rudy Pabianickiej, Towarzystwa Śpiewaczego „Rokicie”
oraz innych organizacji, prowadziły dość intensywne przedsięwzięcia przyciągające
uwagę nawet w skali krajowej. Co zaowocowało iż gościem mieszkańców Rudy
Pabianickiej był Prezydent RP Ignacy Mościcki, czy też przybycie do miasta
z odczytem znanego polityka i publicysty gen. Bolesława Wieniawy –
Długoszowskiego. Zdarzenia i wydarzenia ukazywały się poprzez periodyk „Głos Rudy
Pabianickiej”.
Równolegle do działań w obrębie Rudy Pabianickiej, o powiększeniu terytorium
Łodzi radzono na posiedzeniach Rady Miejskiej Łodzi. Uznano, że aby inkorporacja
odniosła pożądany skutek ważący o rozwoju miasta, należy przyłączyć obszary części
okolicznych gmin wiejskich. Ilustruje to mapa z „PROJEKTEM WIELKIEJ ŁODZI”.
Rada Miejska Łodzi w dniu 12. VI. 1929 roku jednomyślnie zaakceptowała projekt.
Występując do władz państwowych o rozszerzeniu terytorium miasta, liczono na
przychylne rozpatrzenie wniosku iżby miasto zostało otoczone szerokim pasem
zieleni, wzmiankując, że będzie to pierwsza celowa inkorporacja po roku 1840.
Odnosząc się do Rudy Pabianickiej przewidywano włączenie z gminy Gospodarz:
część wsi Starowa Góra – 86 ha, obszar całego miasta Ruda Pabianicka – 1008 ha.
Myślano, że pojawią się nowe miejsca wypoczynku, a na terenach słabo zaludnionych
i stosunkowo słabo zabudowanych, powstanie nowa nowoczesna Łódź, Łódź
dwudziestego wieku.
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Projekt Wielkiej Łodzi

Jednak sprzeciw okolicznych gmin oraz Łódzkiego Sejmiku Powiatowego spowodował
upadek
„PROJEKTU
WIELKIEJ
ŁODZI”
opublikowany w rocznicowym
wydawnictwie „KSIĘGA PAMIĄTKOWA – DZIESIĘCIOLECIA SAMORZĄDU
MIASTA ŁODZI 1919 – 1929” nakładem Magistratu Łódzkiego 1930 .
Pierwsze praktyczne włączenie Rudy Pabianickiej w obszar administracyjny
Łodzi, miało miejsce po wybuchu II wojny światowej. Okupacyjna administracja
niemieckich władz, utworzyła z Łodzi w kwietniu 1940 r. miasto wydzielone pod
nazwą Litzmannstadt. Natomiast Rudę Pabianicką nazwano Erzhausen i dokonano
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klasycznej inkorporacji. tworząc jednostkę terytorialną pod nazwą Litzmannstadt–
Erzhausen.
Po zakończeniu wojennych okupacyjnych wydarzeń, decyzją tymczasowych
warszawskich władz administracji centralnej z dnia 20 grudnia 1945 r. przyłączono
w granice administracyjne m. Łodzi, gminę – miasto Rudę Pabianicką oraz między
innymi wsie Chojny, Brus, Olechów czy też folwark Jagodnica Złotno. Akt prawny to
„rozporządzenie rady ministrów z dn. 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta
Łodzi, Dz. U. Nr 4. poz. 35, z dnia 13.02. 1946”. Inkorporację z tego czasu
zarejestrowano w opracowaniu kartograficznym „ROZWÓJ TERYTORIALNY ŁODZI”
w skali 1: 29 000 z roku 2010, wydawca Urząd Miasta Łodzi. Opracowanie powstało
w oparciu o literaturę 13 pozycji traktujących o temacie inkorporacji w latach 1821 –
1988, a autorem jednej z tych 13 pozycji jest piszący ten tekst. Tytuł pracy to „Rys
historyczny pierwszych prac mierniczych i opracowań kartograficznych mających
wpływ na rozwój terytorialny Łodzi w latach 1812 – 1917” opublikowanej
w miesięczniku „GEODETA 2008”.
A po wyczerpaniu sekwencji, o historii włączenia Rudy Pabianickiej w krwiobieg
łódzkiego miejskiego organizmu, opiszę z jakich powodów ta część Łodzi stanowi
przedmiot mojego szczególnego zainteresowania, włączając się w akcję :
„Łodzianie o sobie i mieście – żywa kronika Łodzi w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej”.
Od czasu lat dziecięcych i młodzieńczych Ruda Pabianicka była mi wyjątkowo
bliska i nie potrafię o niej myśleć bez wzruszeń, bez emocji a nade wszystko bez
ogromnej wdzięczności. Jej wszechobecne przestrzenie zieleni gdzie znajdują się oazy
ciszy, znajdujemy wspaniałe czyste powietrze, występuje możliwość korzystania
z kąpielisk latem i zabaw saneczkarsko–narciarsko–łyżwiarskich w okresach
zimowych, to będą to niezwyczajne sekrety tego terytorium.
Moje bezpośrednie związki z Rudą Pabianicką sięgają lat 1948 – 1965, a związki
emocjonalne trwają do dziś i trwać będą. w roku 1948 zamieszkaliśmy pod adresem
przy ul. Magdaleny 11, kiedy to z Rodzicami po powrocie z Ziemi Włoskiej do Polskiej
– w wyniku zakończenia przez Rodziców służby w wojsku, na szlaku wojennym 2
Korpusu PSZ w wędrówce od Teheranu do Ankony, zameldowaliśmy się w Polsce.
Moje pierwsze 3,5 lata dzieciństwa miało miejsce w Palestynie – historycznej krainie,
położonej między Syrią i Libanem od północy a Egiptem od południa. Razem z Mamą
mieszkałem w Jaffie – miejscu urodzenia [4.4.1044 r.] w: Betanii, Nazarecie, AiKarem, Jerozolimie, Kairze i Port Saidzie, a Ojciec w tym czasie brał udział
w operacjach wojskowych, i w Bitwie o Monte Cassino
Dalsze lata mego dzieciństwa od 1948 r. to pobyt przez okres 1949/50 w przedszkolu
prowadzonym przez siostry Bernardynki z ul. Rudzkiej 55, jeszcze wtedy znajdującym
się w niewielkim drewnianym budynku. Dalszy etap już obowiązkowego zdobywania
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wiedzy, to Szkoła Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
nr VIII [TPD] z ul. Rudzkiej 56 z dyrektorem p. Janiną Oberlejtner.

Cała moja klasa ze szkoły podstawowej, jestem pierwszy z lewej

Początkowo w latach 1945/1947 szkoła mieściła się w kompleksie leśnym
Ruda-Popioły przy ul. Letniskowej 14. w trakcie chodzenia do siedmioletniej szkoły
podstawowej w latach 1951/1958, uczęszczaliśmy równolegle na lekcje religii w salce
katechetycznej na tyłach budynku kościoła pod wezwaniem św. Józefa z ul. Farnej 15,
kiedy proboszczem był ks. Adam Nowak. Jeśli dzieciństwo słynie w powszechnej
opinii i panuje przekonanie, że jest to najszczęśliwszy okres życia, to przychylam się
do tej opinii.
Czas młodzieńczy w lata 1958/1963 ze świadectwem maturalnym, to pięcioletnia
szkoła średnia – Technikum Geodezyjne w Łodzi z ul. Wróblewskiego 38, gdzie
dyrektorem był mgr Czesław Kopytowski. Zaczynał się wtedy, czas wchodzenia
w dorosłe życie, jakże odmienne od dotychczasowego – wymuszane zapisy do
organizacji młodzieżowych i społecznych funkcjonujących w PRL -u : ZMS założone
w 1957, TPPR założone w 1944, PCK, czy chodzenie w pochodach 1-szo majowych
i uczestniczenie w przymusowych czynach społecznych. Po maturze zdawałem
egzaminy do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, będąc rekomendowany
przez Wojskową Komendę Uzupełnień, lecz z braku miejsc nie zostałem przyjęty
[nie miałem żadnego poparcia ze strony wyższych oficerów].
To też od 3.09.1963 roku, zostałem przyjęty do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym w Łodzi ul. Piotrkowska 17, a do zakończenia istnienia firmy
ul. 6 - sierpnia 5.
Jedna z pierwszych moich prac jako stażysty, dotyczyło pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych dla obiektu przedwojennych „Wyścigów Konnych” w Rudzie
Pabianickiej oraz niewielkie pomiary uzupełniające wokół „ Stawu Stefańskiego” przy
ujściu rz. Gadki. w pracach terenowych zastępowałem często starszych kolegów
geodetów, którzy spędzali czas na biesiadowaniu w pobliskich restauracjach „Peszt”
na ul. Piotrkowskiej 24 lub w „Simie” na Placu Wolności 4 oraz na przysłowiowej
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kawie w kawiarniach
Piotrkowskiej 12.

„Cyganeria”

ul. Piotrkowska

25

lub

„Mariolka”

przy

Jeszcze jesienią 1963 roku zostałem „rzucony” do pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych pod mapę opracowywaną dla przyszłych terenów kopalni
„Bełchatów” oraz delegowany z zespołem pomiarowym nad rzekę San, gdzie
powstawała zapora w Solinie. Stażysta obowiązkowo terminował przez 9 miesięcy,
otrzymując wynagrodzenie w wysokości 900 zł.
Dom w którym dostaliśmy przydział na zamieszkanie na I-szym piętrze, to piętrowy
budynek z poddaszem (strychem). Mieszkaliśmy w dwóch pokojach o pow.25 m2
każdy, kuchni, przedpokoju oraz pokoiku gospodarczego na strychu. Dysponowaliśmy
prawem do użytkowania części ogrodu, w którym były drzewa owocowe, dwie
leszczyny, porzeczki, agrest, maliny oraz grządki do uprawy warzyw. Była to
nieruchomość o pow. 758 m2. i stanowiła własność Grażyny Chmielewskiej–Klamut.
My i lokatorzy z parteru byliśmy zameldowani na stałe, w formule „dokwaterowania”.
Na zapleczu budynku mieszkalnego były komórki na przechowywanie węgla, drzewa
opałowego i dwu kabinowe WC. Dom stanowił dla przedwojennych właścicieli
siedzibę letniego pobytu. Budynek był wyposażony w możliwość korzystania w kuchni
ze zlewozmywaka z odpływem wody do lokalnego szamba. Pokoje były zimą
ogrzewane piecami kaflowymi.
Wspomniana moja ul. Magdaleny, jest łącznikiem pomiędzy ul. Starorudzką
z ul. Rudzką i jest położona naprzeciwko boiska RKS „Ruda” założonego 21 kwietnia
1924 roku. w tamtym czasie była to ulica nieurządzona, o trawiasto - piaszczystej
nawierzchni z dużym spadkiem w kierunku ul. Rudzkiej. Zimą to było wspaniałe
miejsce do jazdy na sankach i łyżwach. Podobnie, sąsiednia ul. Trudna stanowiła
miejsce zimowych zabaw, popisy jazdy na nartach, sankach, łyżwach, z tym że po
ryzykownym przejeździe przez ul. Rudzką zjeżdżało się ul. Lubuską aż do brzegów
Neru. Trawiaste zakończenie ul. Lubuskiej, późną wiosną i latem na łące nad Nerem
był siedzibą taborów cygańskich. Przy tej ulicy mieszkał słynny duet piosenkarski
„FRAMER” utworzony w roku 1959 r. przez Zofię SzuMER i Zbigniewa
FRAnkiewicza.
Z kolei, przy sąsiedniej ulicy Falowej, mieszkali Rektorzy kościoła pw. NMP
Ostrobramskiej z ul. Rudzkiej 55/57 :
•

•

Jego Ekscelencja, Czcigodny Ks. dr Arcybiskup Władysław Ziółek – Wieloletni
Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, kawaler tytułu Honorowy Obywatel
Miasta Łodzi, za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta, na
mocy uchwały Rady Miasta Łodzi z 17. IX. 1992 roku. Byłem Radnym Rady
Miasta który oddał głos, by tak właśnie się stało,
śp. ks. Henryk Majchrzak, niestrudzony krzewiciel zajęć rekreacyjnych
i sportowych wśród młodzieży, - częste poznawcze wycieczki rowerowe po
terenach Rudy Pabianickiej, Ksawerowa i Rzgowa, a w oparciu o bogaty zbiór
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filatelistyczny snuł opowieści o historii chrześcijaństwa w świecie. Ze
szczególnym uwzględnieniem obu Ameryk, a jego wzorem był hiszpański
kardynał Francisco de Cisneros, reformator hiszpańskiego kościoła w XV
wieku.
To właśnie wtedy na przełomie 1962/1963 roku, zafascynowany historycznymi
wydarzeniami zrodziła się u mnie potrzeba gromadzenia starych i współczesnych
opracowań kartograficznych. Na rok 2020 posiadam spory zbiór; atlasów, map
o tematyce wojskowej, gospodarczej czy też turystycznej, kalendarzy, planów miast,
opracowań geodezyjnych itp. „Wielki Atlas” J. Blaeu, i inne tego typu wydawnictwa,
to fascynujący zestaw wiedzy tamtych czasów.
Kościół ss. Bernardynek z zabudowaniami i terenami z uprawą warzyw, od roku 1946
został własnością sióstr, które prowadziły przedszkole w budynku przy ul. Rudzkiej
55. w latach 1949 i 1950 brałem udział w bożonarodzeniowych jasełkach
przygotowanych w tym przedszkolu.

Na zachowanym zdjęciu, jestem w dolnym rzędzie trzeci od prawej.

Jak sięgnę w zakamarki pamięci, ulicami z twardą nawierzchnią (bruk, zniszczony
asfalt) były :
•

ul. Pabianicka wyłożona kostką bazaltową z linią tramwajową nr 41 o długości
15 km., która została oddana do eksploatacji w roku 1910 łącząc Pl.
Niepodległości z Pabianicami,

•

ul. Rudzka [ do roku 1945 ul. Piłsudskiego ] z linią tramwajową nr 42 oddana
do eksploatacji w roku 1916 łącząc Pl. Niepodległości ze Rzgowem, Modlicą,
Tuszyn/Lasem i Tuszynem,

oraz
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•

ul. Starorudzka wyłożona kamieniem brukowym i nieliczne boczne ul. ul.
Blokowa, fragment Przestrzennej, Mierzejowa, Farna, Konna, Odrzańska,
Sopocka, Zjednoczenia, Rtęciowa, Heleny, Astronomiczna, Mierzyńskiego,
Demokratyczna, Fucika, Dubois i kilka innych.

Przy ul. Astronomicznej znajdował się dom rodzinny śp. prof. Stanisława
Liszewskiego (1940 - 2016 ), który naukę rozpoczął właśnie w VIII TPD z ul. Rudzkiej
56, a po ukończeniu IV klasy przeniósł się do IX Liceum TPD przy ul. Przyszkole.
Magnificencja prof. Stanisław Liszewski jako wybitny geograf, zasłużony nauczyciel
akademicki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996 – 2002 piastował funkcję Rektora
U.Ł. Był Redaktorem Naczelnym „ATLASU MIASTA ŁODZI 2002 + DVD” dzieła pomnikowego, jedynego takiego opracowania w historii Łodzi. Autorzy
ATLASU zostali uhonorowani nagrodą Ministra Infrastruktury. Jako Sekretarz
Redakcji traktowałem Atlas jako niemy film o Łodzi.
Przy ul. Demokratycznej zamieszkiwała z rodziną Barbara Kordek. Świadectwo
maturalne otrzymała w VIII TPD w roku 1957, późniejsza nauczycielka i aktywna
działaczka społeczna w nurcie patriotycznym – doprowadziła w październiku 2014 do
powstania Pomnika Legionów w „Parku im. Legionów”, odznaczona Medalem „Pro
Patria”.
Natomiast przy ul. Przestrzennej 4 lub 6, zamieszkiwała rodzina Mariana
Spychalskiego – ówczesnego wysoko postawionego funkcjonariusza aparatu
partyjnego, będącego z wykształcenia architektem.
Wspominam z nostalgią inne adresy, miejsc z którymi przyszło mi waz z Rodzicami
mieć styczność z różnorakich powodów.
I tak :
•

przy ul. Sopockiej 13 tel. 26725 mieszkała malarka Teresa Tyszkiewicz dobra
znajoma Ojca sprzed 1939 r. gdzie często na tarasie miały miejsce spotkania
przy kawie,

•

przy ul. Zamulnej 1 w pobliżu stawu, mieszkali państwo śp. Kaźmierczak. Żona
p. Zofia w 1950 r. została matką chrzestną mojego brata. Mąż Bolesław to
szczęśliwie uratowany w roku 1945 więzień jeszcze wtedy niemieckiego
Więzienia Radogoszcz, a potem projektant i kreślarz wzorów dywanów dla
Łódzkich Zakładów Dywanów z ul. Kilińskiego 100/102 i ul. Dowborczyków 19,

•

w pobliżu, przy ul. Farnej 16 mieszkał śp. Lucjan Pietraszewski dwukrotny
uczestnik wyścigu pokoju z lat 1948 i 1949 na trasie Warszawa – Praga
oraz wyścigów Tour de Pologne. To za sprawą jego uprzejmości nauczyłem się
jazdy na rowerze,

•

także w pobliżu, przy ul. ul. nad Nerem 1 oraz Wyspowej 8 znajdowały się
tereny hodowców kwiatów, znanej łódzkiej rodziny ogrodniczej Dziomdziorów
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[dygresyjnie – jeden ze starszych kolegów geodetów Zbigniew Człapiński
wżenił się na krótko w tę rodzinę ogrodników],
•

przy ul. Patriotycznej w pobliżu rzeki Gadka znajdowała się hodowla
przepięknych dalii – georginii rodem z Meksyku, Andrzeja Lindnera, od
którego Rodzice wiosną kupowali bulwy do naszego ogrodu, w każdą sobotę
rano byłem upoważniony ! przez Rodziców do wykupienia prasy tygodniowej [
ŚWIAT, KOBIETA i ŻYCIE, DOOKOŁA ŚWIATA, PRZEKRÓJ, PŁOMYK]
w kiosku z ul. Rudzkiej 65 oraz pieczywa w piekarni z ul. Rudzkiej 59, w obu
przypadkach obowiązywały kolejki, i musiałem wstawać już rankiem o godz.
7:oo.

Są adresy, które dotyczą miejsc zamieszkania młodszych kolegów o rok lub dwa,
uczniów Technikum Geodezyjnego:
•

śp. Janusz Pawłowski z ul. Przestrzennej 42, późniejszy dyrektor Łódzkiego
Okręgowego
Przedsiębiorstw
Geodezyjno-Kartograficznefgo
z ul. Pogonowskiego 18/20 - syn tramwajarza,

•

Jan Sumera z ul. Karowej 28 ?,

•

śp. Zbyszek Rosiak z ul. Rudzkiej 3 pracownik firmy GEOPROJEKT - syn
fryzjera z usług którego korzystał Ojciec

•

Stanisław Wojciechowski z ul. Demokratycznej 12 późniejszy
Dowódcy Marynarki Wojennej, półsierota mieszkał tylko z matką,

•

Pawlak Bożena z ul. Magdaleny 15 uczennica z mojej klasy, której Ojciec był
motorniczym linii 42 i przewoził w zasadzie nielegalnie sztuki mięsa, worki
mąki, żywy drób od rolników z okolic Rzgowa, Tuszyna, Głuchowa, Modlicy,

•

przy ul. Zjednoczenia 1a znajdowała się hala sportowa RKS „RUDA” gdzie
zacząłem trenować siatkówkę i uzupełniająco koszykówkę,

•

plac u zbiegu ul. ul. Finansowej – Blokowej – Mierzyńskiego jako miejsce targu
związanego z produkcją rolniczą,

•

ważnym był adres przy ul. Rudzkiej 7, gdyż była to siedziba biblioteki, w której
odbywały się spotkania z ludźmi kultury,

•

skrzyżowanie ulic Rudzkiej z Blokową to siedziba ośrodka zdrowia, natomiast
Blokowa 4 to zamieszkanie Tarsylii Wydry uczennicy mojej klasy, a po
przeciwnej stronie Rudzkiej znajdował się sklep z artykułami spożywczymi i
w nim także rozprowadzane były produkty w ramach amerykańskiej pomocy
humanitarnej UNRA (solone masło na wagę, olej, słonina, czekolada itp.)

Adiutant

Ważnymi adresami to szkoły podstawowe z ul. Dzwonowej 18/20 i ul. Scaleniowej 6 z chłopcami z tych szkół rywalizowaliśmy w piłce nożnej, z reguły były to zwycięskie
spotkania, my z VIII TPD graliśmy w składzie z fotografii.
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Na zdjęciu od lewej : śp. Zdzicho Kozłowski z ul Rudzkiej 62, Jurek Szpotan z Gadki, Walczak młodszy
z ul. Konnej, Grzegorczyk z ul. Przewodniej, śp. Walczak starszy z ul. Konnej, Ja kapitan zespołu,
Marciniak z ul. Blokowej, śp. Dobrzański z ul. Komunalnej.

W tym składzie zagraliśmy w ogólnołódzkim turnieju „drużyn dzikich”
organizowanym w „Parku 3 – go Maja” przy ul. Małachowskiego, < a budynek
piętrowy z ul. Pabianickiej 188/190 dorośli nazywali „DOM TOWAROWY - Centrum
Handlowe” z asortymentem AGD, art. odzieżowe, włókiennicze, skórzane < przy
ul. Pabianickiej 173 znajdowało się kino „Muza” a właściwie kinoteatr, gdzie do
znudzenia całą klasą musieliśmy oglądać film „Zdobywcy Stalingradu”, „Dzieciństwo
Tiomy” lub inne tego gatunku, a z Rodzicami oglądałem jak pamiętam filmy „Śniegi
Kilimandżaro”, „Tak niewielu” z Frankiem Sinatrą i Giną Lollobrigidą, „Ostatnie
akordy” z Kim Nowak oraz inne filmy przygodowe, stojąc za każdym razem w prawie
godzinnych kolejkach, a przy Pabianickiej nr 171 i 169 znajdowały się restauracja
„Lotnicza” i komisariat milicji obywatelskiej z dzielnicowym p. Karpińskim, <
z nieruchomością przy ul. Rudzkiej 62, po sąsiedzku znajdowały się tereny Polskiej
Straży Pożarnej, gdzie na zapleczu wśród pagórków znajdowaliśmy czas na zabawy,
gry terenowe, puszczanie jesienią latawców, naukę jazdy na skuterze „Lambretta”
własności Zdzicha Kozłowskiego. Inne adresy dotyczą siedzib placówek związanych
z codziennym życiem : - DOM KSIĄŻKI księgarnia to Pabianicka 212, - Poczta Polska
nr 12 to Pabianicka 204 – Apteka to Pabianicka 218 tel. 473 35, - poradnie dla Kobiet
i gabinet dentystyczny to ul. Rudzka 33 tel. 41739, - gabinety lekarzy : pediatria Maria
Goertz to Odrzańska 12 tel.48485 i Alicja Ossowska to 3-go Maja 47, - chirurg
Zbigniew Szacki to Odrzańska 30 m.2, - interniści Maria Głuszcz to Odrzańska 30,
Kazimierz Różycki to Rudzka 18, Stefan Widelski to Reymonta 38, Stanisława
Papuzińska to Pabianicka 212, Franciszek Goertz to Odrzańska 12, najbliższa
Poradnia dla Matki z Dzieckiem to Sanocka 36 tel. 41110.
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Ponadto muszę odnotować kilka siedzib miejsc pracy moich koleżanek i kolegów
z ławki szkolnej : Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Armii Ludowej to Pabianicka
184/186 ( dawniej zakłady Horaka) a w parku po sąsiedzku przedszkole zakładowe,
Spółdzielnia Pracy „GUMA” to Bolesława 5 tel.41269, Spółdzielnia Pracy Napraw
Silników Wysokoprężnych to Reymonta 14/16, Zakłady Przemysłu Bawełnianego
i Farbiarnia „PIERWSZA” to Rudzka 33/35.
Z pewnością mógłbym zaprezentować jeszcze wiele innych miejsc godnych
wyróżnienia, lecz skupię się na jednym z najważniejszych obiektów, wokół którego
toczyło się życie zarówno mieszkańców Rudy Pabianickiej jak i przyjezdnych
łodzian. Chodzi o teren położony między ulicami Rudzką, Farną, Patriotyczną,
Głębinową i Wirową.
Ten obiekt wodny z terenami przybrzeżnymi, nazwę swą odziedziczył po byłym
właścicielu – Aleksandrze Stefańskim, przedsiębiorcy z okresu międzywojennego
dwudziestolecia. w roku 1945 tereny zostały upaństwowione i otrzymały nazwę „Park
im. 1 Maja” lecz w potocznym użyciu łodzian, obowiązuje do czasów nam
współczesnych określenie „STAW STEFAŃSKIEGO”. z głównymi funkcjami wypoczynku, kąpieli, rekreacji dla tamtych dni. Infrastrukturę stanowiło: wydzielony
teren wodny dla dzieci, korzystanie z kajaków i małych żaglówek - istniała wodna
stanica harcerska. Na całym lustrze wodnym była możliwość pływania z możliwością
skoków do wody. Skakało się do wody z barierki mostu oddzielającego staw od
osadnika, lub z wierzby rosnącej w pobliżu tamy przy stanicy harcerskiej.

Zachowało się zdjęcie mego Ojca podczas wędkowania na „osadniku”.
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Znajdowali się również amatorzy rannego wędkowania z racji przedostawania się ryb
ze stawów hodowlanych „Gospodarz” pod Rzgowem – karpie, szczupaki, płocie, a na
łąkach wokół akwenu wodnego, latem stacjonowały tabory cygańskie.
W okresie letnim na wybudowanym estradowym podwyższeniu w pobliżu głównego
wejścia od ul. Wirowej, odbywały się praktycznie co niedzielę koncerty – często
koncertował duet „FRAMER” lub miały miejsce występy słowno–muzyczne
przedstawicieli Estrady Łódzkiej – np.: zespół mandolinistów Ciukszy. Po sąsiedzku,
dla odpoczywających była do dyspozycji niewielka restauracyjka „BARKARES”,
w której odbywały się słynne dla południowej części Łodzi potańcówki. Pojawiał się
uliczny śpiewak Lili Fon Tello z pl. Niepodległości i spod posesji „POD GÓRALEM”
z ul. Piotrkowskiej 292. Miały też miejsce, częste bijatyki na pięści miejscowych
chłopaków „KRÓLÓW BARKARESU” z żołnierzami stacjonującymi w jednostce
wojskowej z ul. Dubois, w pobliżu lotniska „LUBLINEK” którego otwarcie nastąpiło
w roku 1925. Reprodukcja zdjęcia lotniczego z kwietnia 1996 r. ilustruje początki
lotniska, czarna plama to zastrzeżone tereny wojskowe, u dołu płynącą rzekę Ner
z wpadającą rz. Jasień. Po przeciwnej stronie ul. Rudzkiej znajduje się wspomniany
wcześniej kompleks leśny Ruda–Popioły, o powierzchni około 60 ha z urozmaiconą
rzeźbą terenu. w iglastych zagajnikach i brzozowych skupiskach, z Rodzicami
zbierałem grzyby. Na obrzeżach kompleksu stanęło wiele letniskowych drewnianych
willi wybudowanych jeszcze przed wojną. W jednym, już murowanym budynku przy
ul. Cienistej, latem zamieszkiwała pani - tow. Michalina Tatarkówna–Majkowska,
ówczesny włodarz Łodzi z ramienia PZPR. Na początku 70 lat przyjeżdżałem tutaj
z żoną i synem na letnie wycieczki nad wody stawu, a i także jesienią na zbieranie
grzybów.
Staw Stefańskiego wraz z tzw. Osadnikiem, to akwen wodny powstały po
wybudowaniu pierwszej tamy na rzece Ner w okolicy ujścia rzeki Gadka oraz drugiej
tamy w pobliżu ul. Farnej. Powierzchnia Stawu Stefańskiego to 11.4 ha, średnia
głębokość 1,4 m o pojemności około 160,0 tys. m3 spełniający rolę kąpielową oraz
rekreacyjną. Osadnik to powierzchnia 2,5 ha. o pojemności około 44,o tys. m3.
Wersja po wodzie - w łodzi lub w sprzęcie pływającym jako projekt.
Z wybudowanego pomostu, obok mostku pomiędzy stawem a osadnikiem, wsiadamy
na sprzęt pływający (pontony, tratwy, rowery wodne, kajaki, skutery wodne, deski
windsurfingowe itp.) i omijając wyspę na stawie, dopływamy do pomostu
zlokalizowanego przy tamie spiętrzającej rzekę Ner. Długość przepływu to około 950
metrów. Idąc po tamie schodzimy pieszo na poziom położony około 4. metrów niżej
lub korzystamy ze schodów ruchomych. Dalej także wyruszamy sprzętem
pływającym, wykorzystując nurt rzeki Ner i przybijamy do umownego portu
zlokalizowanego przy moście, po którym biegnie ulica Pabianicka. Można
projektować, że po koniecznych przeróbkach i dodatkowych pracach rzecznych, da się
wykreować przełom Dunajca w miniaturze. Odcinek od wodospadu do
ul. Pabianickiej wynosi około 1,5 km. Istniejący wodospad w miejscu spiętrzenia to
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chyba jedyna w Łodzi budowla wodna, który nie jest w żaden sposób wykorzystana.
Pokonanie tego odcinaka byłoby zbliżone do spływu na tratwach lub pontonach jak po
Dunajcu.
Z takiej możliwości spędzenia wolnego czasu mogą korzystać praktycznie wszyscy
mieszkańcy naszego miasta, jak również turyści odwiedzający nasze miasto.
Wersja lądowa wędrówki – od mostku pomiędzy stawem a osadnikiem do
ul. Pabianickiej.
Wykorzystując istniejące alejki wzdłuż Stawu Stefańskiego po jego wschodniej lub
zachodniej stronie przemieszczamy się do spiętrzenia z wodospadem. Dotarcie do
wodospadu może się odbywać: pieszo, samochodzikami akumulatorowymi, dużym
autobusem ( jak po ul. Piotrkowskiej), rolkach, desko rolkach (dobudowanie toru
przeszkód), rowerami zwykłymi itp. Jest to odległość około 1,0 km. Po ewentualnym
poszerzeniu alejek wędrówka mogła by odbywać się także wokół stawu. Zaś na
obrzeżach stawu należałoby wybudować miejsca do gry plażowej w siatkówkę a także
boiska piaskowe do gry w piłkę nożną plażową jak na plażach Copa Cabany w Brazylii
czy plażach położonych w Hiszpanii.
To tutaj w latach 50 – 60 ubiegłego wieku, latem graliśmy na trawiastych terenach
w siatkówkę, piłkę nożną, uczyliśmy się pływać, tutaj pojawiały się pierwsze sympatie,
tutaj bawiły się dzieci i całe rodziny, spotykali się narzeczeni, kochankowie szukali
ustronnych zakątków w okolicznych terenach zalesionych. W dniach św. Jana
puszczaliśmy wianki, wojskowi z lotniska na Lublinku raczyli zebranych ferją ogni
sztucznych a na stawie odbywały się wyścigi ślizgaczy. To tutaj zgłębiałem pierwsze
tajniki gry w koszykówkę, co zakończyło się zdobyciem Mistrzostwa Polski jako
reprezentacja Łodzi, w kategorii juniorów w 1962 r. W czasie zimy to jazda na
łyżwach, gra w hokeja i zjazdy na nartach z usypanego 8 metrowego wzniesienia.
w czasie roztopów wiosennych pływaliśmy na krach lodowych po rzece Ner, na
odcinku od ul. Falowej do ul. Narwik. My też naśladując dorosłych, łowiliśmy ryby na
Nerze od ul. Farnej do ul. Narwik, a były to kiełbie i kolczatki, do rzadkości należało
wyłowienie raka.
Od wodospadu dalsza wędrówka na dzień dzisiejszy jest możliwa, ale uciążliwa gdyż
brak jakiegokolwiek przygotowania dla bardziej wyrafinowanego turysty.
Poprawę tego stanu rzecz można upatrywać po wybudowaniu tak zwanego „Bulwaru
Południowego” im.??, wzdłuż uporządkowanego i poszerzonego nurtu rzeki Ner na
jego zachodnim brzegu. Takiemu rozwiązaniu sprzyja konfiguracja terenu, bliskość
terenów obszaru IKEA, możliwość korzystania z komunikacji regionalnej i w końcu
możliwość współgrania z pobliskim lotniskiem. Ponadto, należy rozważać łączność po
ul. Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pabianicką do granic miasta, przy
pomocy samochodów o napędzie elektrycznym (tego typu podróżowanie lub też
zwiedzanie jest praktykowane na świecie).
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Wersja napowietrzna (w całości nowatorska)
Wykorzystując położenie sztucznie usypanej góry do wysokości około 18 metrów
(budowa z lata 50 minionego wieku łącznie ze sztuczną wyspą w akwenie) w pobliżu
mostku pomiędzy stawem a osadnikiem, można przewidywać wybudowanie kolejki
napowietrznej (vide kolejka na Butorowy Wierch w Zakopanem), ze stacją końcową
w pobliżu ul. Pabianickiej. Będzie to nowatorskie rozwiązanie architektoniczno urbanistyczne (łącznie z wybudowaną infrastrukturą naziemną związaną
z propozycjami wcześniejszymi wraz z zapleczem pozwalającym na zakupy
gastronomiczne i systemem niedużych hoteli) możliwe do zrealizowania, choćby
podobnie jak nowojorska kolejka widokowa łącząca ląd z Manhattanem. Pierwsza
stacja kolejki będzie się znajdować na wspomnianym wzniesieniu. Główna trasa
winna przebiegać po zachodniej stronie stawu Stefańskiego, z wybudowaniem
platformy dla jednej ze stacji w okolicy wodospadu z możliwością zejścia pasażerów
na stały ląd. Dalszy ciąg trasy to przelot bez przerw do stacji końcowej, także po
zachodniej stronie nurtu rzeki Ner, na wysokości zapewniającej pełne bezpieczeństwo
podróżnym. w trakcie powietrznej wędrówki będzie możliwość podziwiania wyczynów
uczestników spływu oraz wszystkich poruszających się po trasie wybudowanego
bulwaru. Trasa kolejki mieściłaby się na długości około 2,5 km.

Dalsza wędrówka po Łodzi to podróż tramwajem regionalnym [lub
szynobusem], wersja zmodyfikowana w stosunku do już zrealizowanego
projektu.
Jest to wersja, kumulująca największy potencjał dla tendencji wzrostowych w wielu
dziedzinach i aspektach, dla obszaru metropolitalnego zamieszkałego przez
mieszkańców Pabianic – Łodzi – Zgierza.
Z przystanku położonym na ul. Pabianickiej, podróżny (turysta lub osoba szukająca
relaksu) wsiada do tzn. szynobusu. Będzie to jednostka pasażerska jakie już jeżdżą
w okolicach Krakowa (relacja Kraków – Wadowice) i w samym Krakowie – szybki
tramwaj z osiedla Kurdwanów do Centrum - Dworzec Kraków Gł. (moim zdanie
niezwykle udane rozwiązanie).
Po przyjechaniu do skrzyżowania z ulicą Prądzyńskiego, szynobus torami
wybudowanymi na estakadzie zacznie korzystać z torowiska PKP i jedziemy
w kierunku wschodnim. Należy założyć, że przy obecnych możliwościach
technologicznych, nie będzie problemu dla jednostki napędowej – silnik elektryczny,
który będzie musiał korzystać z trakcji tramwajowej i trakcji kolejowej jak też
problemu nie powinno być z budową estakady.
Jawi się niestety problem szerokości torowiska. Jednak z chwilą, gdy
w miejsce zlikwidowanych nasypów, wprowadzi się położenie torów na
platformie estakadowej nic nie stanie na przeszkodzie aby dobudować
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stosowne torowisko dla wspomnianego szynobusu ZGIERZ – ŁÓDŹ –
PABIANICE.
Wydaje się koniecznym i potrzebnym by kolejne przystanki zostały zlokalizowane na
miarę potrzeb mieszkańców wszystkich wspomnianych miast, które w przyszłości
mogą stanowić centralny obszar metropolitalny. Moja propozycja jest następująca dla
przystanków :
•

ul. Frycza Modrzewskiego,

•

ul. Rzgowska (stacja PKP Łódź – Chojny),

•

ul. Śląska - możliwość wypadu do „Parku na Młynku” ze zwiedzaniem
odbudowanego młyna na rzece Olechówce jako obiektu mówiącego o historii
MŁYNKA. Staw „Młynek” to powierzchnia 3,0 ha, przy średniej głębokości 1,75
m i o pojemności około 17,0 tys.m3, pomyślany jako akwen dla rekreacji oraz
retencji (niezwykle ważna rola w tym rejonie). Na przełomie lat 60-70
ubiegłego wieku osobiście łowiłem raki na rzece Olechówce a w połowie lat 70
z synem łowiliśmy kiełbie. Budowa geologiczna terenu nie daje podstaw do
projektowania w tym obszarze jakichkolwiek ciągów komunikacyjnych.
Natomiast budowa ciągu komunikacyjnego winna być realizowana w śladach
ulic: Jędrzejowskiej, Ireny, Kwartalnej z uwzględnieniem budowy ściany
dźwiękochłonnej od strony południowej a przejście na drugą stronę PKP
będzie możliwe za sprawą zmodernizowanego wiaduktu i ronda przy
ul. Tomaszowskiej, a tak w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie na
zaprojektowaniu i wykonaniu ciągu jezdnego wzdłuż południowego skraju linii
kolejowej od ul. Pabianickiej aż do ul. Tomaszowskiej. Przy ogólnym założeniu
że poziom przebiegu jezdni jest na tej samej wysokości co linia kolejowa
(przebieg będzie raz w wykopie a innym razem na estakadzie
z ewentualnymi ekranami ograniczając hałas i inne niedogodności),
co stanowiłoby bardzo ciekawe rozwiązanie urbanistyczne.

•

ul. Dąbrowskiego
przemysłowe]

•

ul. Przybyszewskiego (wiadukt) – dotyczy Jednostki Pomocniczej Miasta –
ZARZEW (duże osiedle mieszkaniowe, duży kompleks terenów: cmentarnych,
przemysłowych i tzw. rodzinnych ogródków działkowych).

(wiadukt)

[duże

osiedle

mieszkaniowe

i tereny

Jest realna możliwość nie marzenie, do odtworzenia w starym śladzie bocznicy PKP,
nowego połączenia nie tylko turystycznego z wykorzystaniem szynobusu, na trasie
od wiaduktu przy ul. Przybyszewskiego aż w okolice Międzynarodowego Centrum
Sztuki – w okolicach początku ul. Ks. Bp. Tymienieckiego.
Trasa będzie przebiegać od ul. Przybyszewskiego : wzdłuż byłych zakładów
WIFAMY - supermarketu – zrewitalizowanych terenów rodzinnych ogrodów
działkowych – Parku nad rz. Jasień - na tyłach osiedla WILCZA-GOŁĘBIA – przez
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przystanek położony na terenie rewitalizowanego osiedla KSIĘŻY MŁYN. W ramach
rewitalizacji mam na myśli modernizację budynków mieszkalnych, tak jak to
zrobiono przykładowo w Stuttgardzie (Niemcy). Zdecydowanie należy rozważać by
między budynkami zrealizować ciągi ogródków jak na ul. Piotrkowskiej w kategoriach
sprzedaży wyrobów wynikających z tradycji łódzkich i okolic, czy też wyłożeń
„bukinistów” i inne tego typu „ciche” stanowiska, które powinny stanowić w miarę
możliwości miejsca pracy dla mieszkańców osiedla. Przestrzeń między budynkami
mogłaby być zadaszona w formie szklanych witraży. W miarę możliwości (za zgodą
mieszkańców i przy ich aktywnym uczestniczeniu), lokale na poziomie parteru winny
być przekształcone w lokale użyteczności publicznej (kawiarenki, herbaciarnie,
cukierenki, kawiarenki internetowe itp., itd.). Nie ulega też żadnej wątpliwości, że dla
obszaru osiedla KSIĘŻY MŁYN powiększonego o tereny pomiędzy ulicami:
Piotrkowską, Brzeźną, Kilińskiego, Piłsudskiego, Rydza – Śmigłego, Milionową,
Przędzalnianą, Przybyszewskiego (co stanowić będzie pewien umowny kwartał),
występuje konieczność i potrzeba zgody wszystkich stron zaangażowanych
w przyszłość tych terenów, by w powiązaniu z całym miastem, przystąpić do
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze konkursu
ogólnopolskiego, a być może światowego, co podniesie rangę przedsięwzięcia. Dalsze
podróżowanie będzie się odbywać po południowej stronie ul. Tymienieckiego.
To trasa wzdłuż terenów sportowych i rewitalizowanych obiektów,
związanych z wizytą Papieża Jana Pawła II w 1987r.
W jednym ze zrekonstruowanych budynków winno się otworzyć bibliotekę
im.
Jana Pawła II. Będzie to bardzo istotne przedsięwzięcie dla nauk filozoficznych jak
i dla kultury polskiej w całości. Biblioteka powinna być oparta o wszystkie wydania
utworów autorstwa jeszcze Karola Wojtyły czy już nauczyciela akademickiego
(skrypty, podręczniki akademickie)
jak i Ojca Świętego – Papieża Jana Pawła II
(encykliki, nauczania, homilie). Księga Życia – Jana Pawła II jest przebogata
a skarbnica Złotych Myśli to kopalnia bez dna, dla wiernych i poszukujących
ekumenicznego dialogu. w skład zbioru bibliotecznego winny wchodzić ponadto:
wydane książki oraz albumy dotyczące biografii i myśli Jana Pawła II, a także
broszury, plakaty, kalendarze i różne druki (okolicznościowe wydawnictwa
i opracowania) związane z pielgrzymowaniem Papieża Jana Pawła II. Zaś w innym
budynku, można projektować zorganizowanie stałej wystawy, opartej o całościowy
zbiór okolicznościowych medali – medalionów oraz wyemitowanych monet,
wydanych na cześć osoby Papieża Jana Pawła II w Polsce i na świecie. Myślę, że
można pokusić się także o zorganizowanie całościowego zbioru wydawnictw
filatelistycznych (polskich i światowych), dotyczących Ojca Świętego – Jana Pawła II.
Zbiór winien dotyczyć: wydanych znaczków pocztowych z całego świata, bloczków,
całostek, kopert pierwszego dnia obiegu (FDC), kopert okolicznościowych, kart
pocztowych ze stemplami związanymi z poszczególnymi miejscowościami gdzie
pielgrzymował Jan Paweł II, i wydanych opracowań albumowych nawiązujących do
wydawnictw filatelistycznych.
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Zakończenie trasy szynobusu powinno mieć miejsce w pobliżu budynku gdzie mieści
się Łódź Art Center.
•

al. Piłsudskiego – ul. Rokicińska (wiadukt) - możliwość z korzystania szybkiego
tramwaju na linii od ul. Augustów (Widzew) do ul. ks. Popiełuszki (Polesie)

•

Łódź – Widzew (stacja PKP na trasie Łódź – Warszawa)

•

ul. Pomorska (wiadukt)

•

ul. Telefoniczna (wiadukt) – do wykorzystywania przez
działkowców – seniorów [ po obu stronach torowiska tereny „rodzinnych
ogrodów rodzinnych”

•

ul. Wojska Polskiego – ul. Brzezińska (wiadukt)

•

Łódź – Radogoszcz (rekonstrukcja przystanku)

•

Łódź – Arturówek (rekonstrukcja przystanku) - możliwość wypadu do
kompleksu lasu Łgiewnickiego

•

ul. Świtezianki

•

ul. Chełmska w Zgierzu

•

Zgierz stacja PKP

Powrót zachodnią częścią obwodnicy kolejowe
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•

ul. Sosnowa w Zgierzu – możliwość wypadu do ośrodka NOWA GDYNIA,

•

ul. 11 – go Listopada,

•

ul. Liściasta ?,

•

Łódź – Żabieniec (przystanek PKP na trasie Łódź – Kutno),

•

ul. Srebrzyńska – możliwość wypadu do zwiedzania infrastruktury znajdującej
się na terenie Parku im. Piłsudskiego w tym Ogrodu Zoologicznego. Ponadto
wykorzystując rzekę Łódkę (aż do osiedla na Brusie) oraz istniejące oczka
wodne (8 szt.) powstałe z podziemnych ujęć wodnych + spływy wodne, można
ten teren wykorzystać podobnie jak przy Stawie Stefańskiego. Całość wymaga
osobnego urbanistycznego rozpracowania jako kompleks wielohektarowy,
z uwzględnieniem także Ogrodu Botanicznego i tzw. Górki Retkińskiej

•

al. Mickiewicza (wiadukt) - kompleks sportowy Łódzkiego Klubu Sportowego :
nowoczesny stadion piłkarski, hala „Arena” do różnych imprez nie tylko
sportowych, powrót do wieży spadochronowej, korty tenisowe do całorocznego
wykorzystywania itp.

•

ul. Wróblewskiego

•

ul. Obywatelska (wiadukt) – do wykorzystywania przez
działkowców-seniorów [wzdłuż torów PKP tereny „rodzinnych ogrodów
działkowych i tereny przemysłowe] kończąc, dojazd w okolice ulicy
Pabianickiej.

A od ulicy Michałowskiej zjazd po torowisku położonym na estakadzie, włączając się
w regionalną linię tramwajową w kierunku Pabianic. Dla przyspieszenia przejazdu
przez Łódź ilość przystanków można zmniejszyć o połowę.
Więc w konsekwencji, trasa szynobusowa tak zrealizowana będzie przebiegać
generalnie bezkolizyjnie (jedno z marzeń szczegółowych), a na przyspieszenie
przejazdu na trasie Pabianice – Łódź – Zgierz, należałoby projektować połączenie
ekspresowe w czasie rannym – południowym – przedwieczornym. Takie
zaprojektowanie i zrealizowanie trasy, połączenia regionalnego Pabianice–Łódź–
Zgierz jako trasy o bezkolizyjnych skrzyżowaniach, ograniczy ponadto między innymi
emisję hałasu, ograniczy drgania do środowiska, ograniczy tym samym negatywne
oddziaływanie na dobra kultury których za wiele nie posiadamy.
Z pewnością takie rozwiązanie da zauważalny efekt ekologiczny i ekonomiczny
w stosunkowo szybkim czasie, co będzie miało niebagatelny wpływ na rozwój
i przyszły wizerunek naszego miasta.
Dla umożliwienia skorzystania zapoznania się z szerszym wachlarzem o walorach
naszego miasta, to pomiędzy przystankiem przy ul. Srebrzyńskiej a przystankiem przy
ul. Wojska Polskiego powinno się uruchomić dodatkową linię autobusową (nie tylko
turystyczną)
następującą
trasą
:
ul. Wojska
Polskiego,
ul. Smugowa,
ul. Franciszkańska, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. Srebrzyńska. Do zwiedzania będą
między innymi: NEKROPOLIE przy ul. Ogrodowej i Doły, MANUFAKTURA, PARK
STAROMIEJSKI, PARK HELENOWSKI.
Myślę, że żaden mieszkaniec Łodzi nie powinien kwestionować próby realizacji tych
marzycielskich wizji, które pozwolą jak wolno domniemywać na określenie
wielorakiego kolorytu naszego Miasta.
A poruszając się w płaszczyźnie intelektualnej rzeczywistości, to opracowując
i wydając dodatkowo „MONOGRAFIĘ MIASTA ŁODZI” powinno wzmocnić się
postulaty prezentujące historyczne i współczesne dziedzictwo naszego miasta,
w kontekście chociażby takiego przedsięwzięcia jakim jest przyznanie Łodzi tytułu
„EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY – 2016” . [wydarzenie nieaktualne Łódź przegrała na własne życzenie z Wrocławiem]
Wspomniana „Monografia” winna stanowić następujący zestaw publikacji:
•

„PRZESZŁOŚĆ ŁODZI z PERSPEKTYWY DOTYCHCZASOWYCH
DECYZJI i OSIĄGNIĘĆ” (warstwa tekstowa o datach, ludziach
i wydarzeniach) – Tom I.
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•

„ROZWÓJ TERYTORIALNY ŁODZI OD XVIII DO XXI WIEKU
w OPRACOWANIACH KARTOGRAFICZNYCH” - Zbiór Map
i Planów (reprinty oryginalnych opracowań kartograficznych )
ATLAS HISTORYCZNY ŁODZI - Tom II.

•

„WSPÓŁCZESNE OBIEKTY ŁODZI” (album z bogatym zestawem
panoramicznych zdjęć, obiektów charakterystycznych dla miasta:
budynki, obiekty urbanistyczne, fauna, flora, etc.) - Tom III.

Za wydaniem „Monografii” powstałej w początkach trzeciego tysiąclecia,
przemawiają następujące względy:
•

przydatność publikacji dla celów naukowych i dydaktycznych,

•

popularyzacja wiedzy o naszym mieście wśród mieszkańców Polski - Europy Świata,

•

ukazanie się na rynku jednego z istotniejszych elementów promocji naszego
miasta

•

zabezpieczenie najcenniejszych źródeł kartograficznych (map – planów szkiców) dotyczących obszaru Łodzi i okolic,

•

w zderzeniu z podobnymi opracowaniami wystąpi możliwość: nad badaniami

•

porównawczymi w zakresie rozwoju urbanizacji na obszarze państwowości
polskiej – podjęcia badań nad przemianami przestrzennymi w tej części Polski

•

realizacja zapisów ustawowych … „pielęgnowanie polskości oraz rozwój
i kształtowanie
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej
mieszkańców”

Zaś trywialnie mówiąc, aby ograć innych musimy zdobyć się na nieszablonowe
propozycje, ale realistyczne w wykonaniu. Są w cenie i liczą się zarówno inwencja jak
i oryginalność. Jedną z takich propozycji na dzień dzisiejszy, może być wykorzystanie
akwenu wodnego obszaru Stawu Stefańskiego do realizacji tak modnych ostatnimi
czasy, inscenizacji typu operowego. Takie wydarzenia już są realizowane w Poznaniu
na jeziorze Malta, czy też we Wrocławiu w oparciu o rzekę Odrę czy w Krakowie mając
do wykorzystania Wisłę. Widziałem poprzez przekaz telewizyjny z Barcelony,
wyreżyserowaną w oparciu o akwen morski, operę „CARMEN” – zapewniam
wszystkich, że było to niesamowite przeżycie duchowe i artystyczne.
I w związku z tym wydaje się by tytułami pierwszymi zaprezentowanymi w tej
konwencji były: 1 aktowa opera „RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA” autorstwa
Pietro Mascagniego i 2 aktowa opera „PAJACE” autorstwa Ruggiero
Leoncavvallo, napisane i zgłoszone do konkursu organizowanego przez włoskie
wydawnictwo Sonzogna w roku 1888. Powinno się zabiegać o termin wystawienia
na dzień 4 czerwca 2014 roku – 25. rocznica obalenia PRL-u. [ propozycja nie
aktualna ] zatem pozostaje do zagospodarowania termin 4. 06. 2024 – 35 rocznica.
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Natomiast zmierzenie się z barwą dla miasta, to problem natury estetycznej
i wyobraźni. Jednak czerpiąc z doświadczeń minionych pokoleń da się uzasadnić iż tą
barwą z różnymi odcieniami winna być czerwień. Wywodząca się z cegły, która
stanowiła podstawowy materiał budowlany w przeszłości. Przecież do dnia
dzisiejszego stoją budowle charakterystyczne w swym wyglądzie dzięki tej barwy
ceglanej. Są to obszary prowokujące do nostalgicznych wspomnień i przyciągające
osoby z najodleglejszych zakątków naszego globu, które wcześniej były mieszkańcami
naszego miasta - znamienny przykład to postawa Carla Dedeciusza. Toteż w ramach
rewitalizacji należałoby starać się o powrót do korzeni a
elewacjom dla nowych obiektów w miarę możliwości nadawać wszelakie odcienie
czerwieni.
To zaś pozwoli że w nieodległej przyszłości będzie możliwość odwołania się do
przykładu Grenady z Alhambrą, czyli zespołu pałacowo – miejskiego, nazywanego
METROPOLIĄ ŁÓDZKĄ. A zatem starałem się zaprezentować w tej narracji
o przyszłej Łodzi, opisać zarys wielkiej i skomplikowanej transformacji przestrzeni
urbanistycznej naszego miasta. Ta moja „wysmakowana wersja”, ukazuje w szerokim
kontekście poważne dylematy intelektualne, przed którymi stanęli decydenci
obecnych czasów by zadecydować w jakim kierunku podążać, mając do wykorzystania
niespotykane dziedzictwo postindustrialne.
Dochodzenie do pewnych optymalnych rozwiązań to rodzaj wyścigu o jak
najciekawsze oblicze ŁODZI kulturalnej i urbanistycznej w stosunku do
innych ośrodków miejskich lub innych rozwiązań urbanistyczno –
przestrzennych (rodzi się na południu Polski „Megametropolia SILESIA”, jako Górnośląski Związek Metropolitalny).
Jednym z ciekawszych oblicz Łodzi, będzie zapewne dwupoziomowe,
bezkolizyjne skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ulicami Kopcińskiego
i Rydza-Śmigłego z zaprojektowaniem i wybudowaniem estakady na
kierunku północ-południe.
Wspomniany wyścig nie ma „mety”. Jest to ciągły i nieustanny wysiłek
intelektualny przechodzący z pokolenia na pokolenie, bo taka jest kolej
rzeczy. Każde pokolenie bierze odpowiedzialność za bieżące decyzje a na
argumenty za lub przeciw spierają się wizjonerzy i konserwatyści. Raz
górą są wizjonerzy, a innym razem przedstawiciele kompromisowych
rozwiązań lub przedstawiciele nurtu politycznej poprawności.
Zakończenie
Jako że Miasto Nasze jest tworem złożonym, składającym się ze śródmieścia
i przedmieść oraz wielu dzielnic, osiedli o krótszej lub dłuższej historii,
z zamieszkującymi je mieszkańcami, o swych historiach jednostkowych czy
zbiorowych, to uważam iż istnieje potrzeba opisów jednostek składających się na
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całość Miasta, co pozwoli wykreować opracowanie „MONOGRAFIA MIASTA ŁODZI”
w formule obywatelskiej.
Zdarzyło mi się ostatnio uczestniczyć w spotkaniu członków obecnego „Towarzystwa
Rudy Pabianickiej” i miałem przyjemność wysłuchać mini koncertu, piosenek
traktujących o Rudzie i Seniorach [w załączniku].

Opracowanie : Cezary Wł. Rembowski
ODZNACZONY ODZNAKĄ „Za Zasługi dla miasta Łodzi” 2002
ŁAWNIK SĄDU REJONOWEGO ŁÓDŹ –WIDZEW 2004/2008
ODZNACZONY „MEDALEM 100-lecia GEODEZJI ŁÓDZKIEJ” 2018
Łódź, wrzesień 2007 r. – październik 2012 r. - tekst podstawowy,- luty
2016 r. pierwsze uzupełnienie w kontekście 100 rocznicy powstania
Województwa Łódzkiego „ATLAS HISTORYCZNY ŁODZI” w wersji
elektronicznej ukaże się z końcem 2019- listopad 2019 r. ostatnie
uzupełnienie na potrzeby akcji „Łodzianie o sobie i mieście…”
Materiały ikonograficzne i teksty piosenek zamieszczone w tekście
pochodzą z archiwum autora.

Skan wywiadu prasowego z autorem opublikowanego w prasie z roku 2003
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Autor

Dyplom ze szkoły podstawowej III kl.

Dyplomy za Mistrzostwo Polski w koszykówce

Dyplom za osiągnięcia sportowe
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Bianka Zach
Okruchy pamięci

Zwykle mówi się, stare wino, koronki czy księgi z wiekiem stają się coraz piękniejsze,
cenniejsze i bardziej wartościowe. Cenne i wartościowe mogą być także wspomnienia.
Przedmioty z biegiem lat nabierają specyficznego blasku, natomiast wspomnienia
odchodzą w niepamięć ze wspominającymi.
Urodziłam się w Łodzi, w mieście dziesiątków kominów, sadzy na parapetach
i podłogach, w kochanym rodzinnym mieście, w którym czuję się u siebie.
Wyrastałam i dorosłam w cieniu jednego z kominów. Moje dzieciństwo przypadło na
mroczny czas wojny. Jednak pomimo smutnych okoliczności razem z kilkorgiem
polskich dzieci bawiliśmy się wesoło. Było gdzie : wielkie podwórko z kocimi łbami,
ogród z wielkim kasztanem, tak gęstym, że podczas deszczu był wspaniałym
parasolem. Zabawy były beztroskie, ale doskonale odczuwałam ciągłe zagrożenie
i niepokój. Były rewizje i aresztowania. Ojciec został wywieziony do obozu
koncentracyjnego razem z kilkorgiem najbliższych.
Do dzisiaj nie mogę zapomnieć i stale mam przed oczami okropność getta. z mamą
jeździłam do krewnych na Radogoszcz. Żeby się tam dostać trzeba było przejechać
przez całe getto ul. Zgierską. Nigdy nie zapomnę tych wysokich płotów z grubej siatki,
przy których stali bezgranicznie smutni ludzie, dorośli i dzieci, bardzo bladzi, chudzi
z przeraźliwą rozpaczą w oczach. Wtedy jeszcze nie umiałam ocenić tych wrażeń, bo
byłam 6. lub 7. latkiem. Później zrozumiałam to wszystko i zapamiętałam na zawsze.
Mieszkałam w centrum Łodzi, na ul. Piotrkowskiej. Pamiętam dzwoniące tramwaje,
odgłosy odgarnianego śniegu, czy specyficzny odgłos polewaczki ulicznej. Słychać też
było odgłosy syren fabrycznych. z biegiem czasu znikały tramwaje do ul. Żwirki
i Wigury. Zlikwidowano Al. Kościuszki - wycięto drzewa, zabrano ławeczki i
z promenady uczyniono ulicę. z ul. Piotrkowskiej zniknęły stare domki tkaczy,
w których było dużo ciekawych małych sklepików, szczególnie atrakcyjnych dla dzieci,
ze słodyczami, lodami i różnymi drobiazgami. Zastąpiono je nieciekawymi
i pozbawionymi stylu plombami, w żaden sposób nie przystającymi do stylowej,
secesyjnej „Pietryny”. Stopniowo zaczęły gasnąć piece kotłowni, przestawały dymić
kominy i szybko bardzo ginęły z łódzkiego krajobrazu. Wraz z tymi zmianami Łódź na
zawsze traciła swój pierwotny klimat i specyficzny urok. Zdaję sobie sprawę, że
przemiany, które następowały zmieniły całkiem charakter miasta. Jednak dla mnie
wspomnienia dawnej, kochanej Łodzi są bardzo bliskie i drogie.
Zastanawiam się jak będą wyglądać wspomnienia o obecnej Łodzi za wiele lat? Ja
kocham Łódź z moich wspomnień.
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