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Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce wydawnictwo szczególne, 
będące cudownym poszukiwaniem bałuckiej tożsamości. Formalnie to 
felietony i artykuły, ale dla nas i dla osób tworzących te teksty to im-
presje bałuckich światów. Niniejsza publikacja nie rości sobie prawa do 
publikacji naukowej. W swoim założeniu jest zbiorem artykułów okolicz-
nościowych, zebranych i wydanych na potrzeby Projektu „Bałuty – na-
sza mała ojczyzna”, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski  
w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2016. Wierzymy, że 
nasze wydawnictwo zainspiruje Państwa do dalszych poszukiwań „bałuc-
kiej tożsamości”. 

Zespół koordynujący projekt 
w Bałuckim Ośrodku Kultury „Rondo” w Łodzi
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Wstęp

               Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
                                       szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości

                                                            Józef Piłsudski

Wiele dawnych siedlisk ludzkich – wsi, osad, kolonii – w miarę wzrostu 
jednej z tych miejscowości, najczęściej tej, która stała się miejscem obron-
nym, otrzymała przywileje targowe, uzyskała prawa miejskie lub zaczęła 
dominować w okolicy z innych powodów (np. położenie przy ważnym 
szlaku komunikacyjnym, dogodne możliwości rozwoju rzemiosła, handlu 
lub przemysłu), były przez takie rozwijające się w szybszym tempie ośrod-
ki wchłaniane. Dokładne umiejscowienie dawnych siedlisk w zmieniają-
cej się przez kolejne stulecia topografii terenu miejskiego jest niekiedy 
utrudnione bowiem dawne granice zacierały się, przestawały być czytelne 
gdy znikały kopce graniczne. Dotyczy to także Łodzi, która w dzisiej-
szych granicach administracyjnych „mieści” w sobie kilkadziesiąt takich 
miejscowości, między innymi Bałuty. O ile jednak zazwyczaj wsie takie  
z upływem lat kurczyły się demograficznie i podupadały gospodarczo 
kosztem hegemona, a ich tereny wykorzystywane dotąd rolniczo lub będą-
ce nieużytkami, w sposób naturalny zajmowane były na cele mieszkaniowe  
i przemysłowe przez rosnącą aglomerację, o tyle w niektórych przypad-
kach było to zjawisko bardziej złożone i rozłożone w dłuższym czasie. 
W odniesieniu do Łodzi taką nietypową historię mają przede wszystkim 
Bałuty, ale także np. wsie Chojny, Widzew, Dąbrowa. W drugiej połowie 
XIX wieku nie tylko nie „zniknęły”, lecz zyskały  nową szansę funkcjo-
nowania jako odrębne terytoria administracyjne, zaczęły bowiem bardzo 
szybko wzrastać ludnościowo i rozwijać się ekonomicznie. Przyczyniła się 
do tego niewątpliwie reforma uwłaszczeniowa, a także ówczesne prawo 
gruntowe, przemysłowe i podatkowe, które o wiele dotkliwiej finansowo 
obciążało handel i przemysł oraz nieruchomości w miastach niż poza 
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nimi. Ponadto wszystkie wymienione wyżej wsie były osadami „przygra-
nicznymi”, usytuowanymi bardzo blisko przemysłowej Łodzi, co zarówno 
dla przedsiębiorców (niższe ceny ziemi, dogodna komunikacja drogowa, 
łatwa możliwość podłączenia się do sieci gazowej, później elektrycznej  
i telefonicznej, bliskość stacji kolejowej itd.), jak i dla mieszkańców (bli-
skość miejsca pracy) było niezwykle korzystne. Nie było więc przypadku 
w tym, że najpierw karczmy, a później niektóre wielkie przedsiębiorstwa 
przemysłowe lokowały się tuż za granicą miasta (np. pod Łodzią usytu-
owano fabryki Heinzla i Kunitzera, Leonhardta, Stolarowa). Niektóre 
dawne wsie rozwijając handel i stając się zapleczem robotniczym urastały 
ludnościowo do wielkości miast, zwłaszcza Bałuty (przed inkorporacją 
około 100 tysięcy mieszkańców) ale także Chojny – w wyniku czego ich 
mieszkańcy nie byli zainteresowani wchłonięciem przez miasto, a raczej 
tylko korzystaniem z jego bliskości. 
Istotnymi elementami tej niechęci mieszkańców wsi-miast do połączenia 
się z Łodzią były także wzmacniające się w nich więzi społeczne, wsparte 
na dawnych tradycjach i kształtujących się nowych obyczajach, powolny 
ale zauważalny proces asymilowania się społeczności żydowskiej z lud-
nością polską i niemiecką, rosnące poczucie odrębności w stosunku do 
„miastowych” (i wzajemnie – pewne poczucie wyższości tych drugich nad 
„wsiowymi”), budowanie własnej tożsamości, czego wyrazem był odrębny 
folklor – nie łódzki, ale właśnie bałucki, widzewski czy chojeński. Rozwija-
ła się specyficzna subkultura przedmieść – gęsto zamieszkałych, bezplano-
wo zabudowanych, pozbawionych podstawowych urządzeń sanitarnych  
i obarczonych dużą przestępczością „dzielnic”, ale też niezależnych ad-
ministracyjnie od hegemona. Krążące legendy o postaciach rzeczywistych 
lub wymyślonych, niekoniecznie postrzeganych tylko negatywnie – np. 
o „Antku z Bałut”, chuliganie i nożowniku, czy „ślepym Maksie”, hono-
rowym herszcie przestępców, jak również specyficzne poczucie humoru 
- stały się na wiele dziesiątków lat synonimem tej części Łodzi. 
Niniejsza publikacja nie rości sobie praw sensu stricto (w znaczeniu ści-
słym) wydawnictwa naukowego, którymi obarczone są prace uniwersy-
teckie, lecz sensu largo (w znaczeniu szerszym) opracowania przyczyn-
karskiego, przedstawiającego wybrane zagadnienia w sposób przystępny  
i kierowanego do większego grona czytelników, przede wszystkim do 
mieszkańców tej dzielnicy. Zawarto w niej sześć artykułów mówiących  
o historii wsi Bałuty do chwili włączenia jej w granice Łodzi w 1915 roku 
(Anna Deredas), o początkowych latach funkcjonowania Bałut jako inte-
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gralnej części miasta (Mirosław Jaskulski), o spojrzeniu na architekturę  
i urbanistykę tej dzielnicy (Lidia Zysiak), o Bałutach widzianych oczami 
literatów i współczesnych twórców muzyki młodzieżowej (Karolina Koło-
dziej), o „hauzerakach” i innych twórcach folkloru bałuckich ulic i po-
dwórek (Jan Gromski) a wreszcie o kulturze fizycznej Bałut na przykładzie 
największego klubu sportowego dzielnicy – Startu (Sebastian Glica).
Tu trzeba dodać, gwoli prawdy, że autorzy, kierując się także własnymi od-
czuciami i wspomnieniami, potraktowali Bałuty nieco szerzej – nie tylko 
jako przestrzeń zamkniętą granicami dawnej wsi, ale także jako terytorium 
funkcjonującej przez ponad 30 lat dzielnicy Łódź-Bałuty, obejmującej 
między innymi centrum starej Łodzi. Bałuty chyba w stopniu najwięk-
szym utraciły z biegiem lat swoją tożsamość topograficzną. W dużym 
stopniu uniknęły tego np. Chojny, Dąbrowa czy Ruda Pabianicka, bo-
wiem te „miejscowości” zachowały swoje nazwy w zasadzie tylko w odnie-
sieniu do terenów, które zajmowały w okresie I Rzeczypospolitej, stając 
się po prostu niejako wyłącznie autonomiczną częścią, równie dużej jak 
Bałuty, dzielnicy Łódź-Górna.
                             
                                                                                       Redakcja
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Anna Deredas

Bałuty do 1915 roku

  - Skąd jesteś?
  - Z Bałut.
  - A gdzie one leżą?
  - Na północy przecież.
  - O, to pochodzisz znad morza?
  - Nie, no co ty, Bałuty w Łodzi są.
  - A, to z Łodzi jesteś?
  - No, z Bałut.

Przytoczony fragment jest częścią rozmowy, którą przeprowadziłam z nowo 
poznaną osobą przed egzaminami wstępnymi na studia. Jak to bywa w ta-
kich sytuacjach, aby rozładować stres warto zająć się konwersacją. Ponieważ 
sama nie pochodzę z Łodzi, stąd moje pytanie o miejsce pochodzenia roz-
mówczyni. Udzielone odpowiedzi nie wyczerpały mojej ciekawości, tylko 
spowodowały lawinę pytań. Co to za śmieszna nazwa? Czym są te Bału-
ty? Dlaczego są takie ważne, że stają się podstawą identyfikacji? Czy bycie  
z Bałut jest wyznacznikiem tożsamości? W celu odnalezienia odpowiedzi na 
te i inne pytania wyruszyłam na wędrówkę w poszukiwaniu historii Bałut.

Bałuty – jedno słowo, wiele znaczeń

Stwierdzenia jestem z Bałut, czy mieszkam na Bałutach dla łodzianina są 
jednoznaczne z określeniem dzielnicy, z której osoba wypowiadająca te 
słowa pochodzi. Dzielnica Bałuty, zajmująca północną część miasta, była 
jedną z pięciu dzielnic Łodzi, które istniały w okresie 1960-1992 i chociaż 
obecnie  zostały one zlikwidowane, to w świadomości mieszkańców po-
dział ten nadal silnie się utrzymuje. Historycznymi terenami, które two-
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rzyły dzielnicę Bałuty były istniejące w XVIII wieku cztery zespoły dóbr 
szlacheckich: łagiewnickie i powiązane z nimi dobra bałuckie, radogoskie, 
kalskie, moskulskie oraz miasto rolnicze Łódź.
Sama nazwa Bałuty pochodzi od założonej nad rzeką Bałutką (dawniej 
zwaną Jamnicą) wsi. Osadnictwo na te tereny dotarło prawdopodobnie 
w XIII wieku, chociaż pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z wieku XV 
(1430 r.). W tym czasie ziemie te należały do rodziny Radogoskich, jak 
samo nazwisko wskazuje właścicieli Radogoszcza i dóbr radogoskich. Wieś 
Bałuty była prawdopodobnie charakterystyczną dla tego terenu ulicówką 
o niwowym układzie czyli typem wsi, w której zabudowania umieszczone 
są wzdłuż drogi po obu jej stronach, natomiast grunty orne podzielone są 
na trzy części, a każdy z osadników ma w nich wydzielone swoje zagony. 
Taki układ był niezwykle wygodny przy stosowaniu trójpolówki, gdzie 
na jednej niwie siano zboże jare, na drugiej ozime a trzecia ugorowa-
ła (odpoczywała). Bałuty były niedalekim sąsiadem Łodzi, leżały od niej  
w odległości około kilometra na północny wschód. Znajdowały się na 
trakcie handlowym z Krakowa do Gdańska, który na odcinku między Ło-
dzią a Zgierzem ze względu na podmokły charakter gruntów był bardzo 
kręty, błotnisty i trudny do przebycia. 
W takim oto miejscu znajdowała się wieś Bałuty, której spokojny rozwój 
przerwał w XVII wieku rokosz Lubomirskiego, podczas którego większość 
zabudowań została spalona. Od tego momentu wieś podupadła, a grun-
ty orne zarosły lasem. Taki stan zastała rodzina szlachecka Karnkowskich, 
która w XVIII wieku została właścicielami dóbr Bałuty. Na wieś i folwark 
składały się wtedy niezbyt duży dwór z zabudowaniami folwarcznymi, karcz-
ma oraz dwie chałupy w których mieszkali: kmiecie (chłopi posiadający 
do użytku ziemię), chałupnicy (chłopi nie posiadający ziemi, odrabiający 
pańszczyznę) oraz komornicy (chłopi mieszkający u innego gospodarza, 
pomagający mu na gospodarstwie). Dobra te pozostały w posiadaniu Karn-
kowskich do połowy XIX wieku, kiedy to na zasadzie dziedziczenia po 
matce przeszły na własność Augusta Zawiszy. W pierwszej połowie XIX 
wieku, prawdopodobnie dzięki dobremu gospodarzeniu, Bałuty rozrosły 
się do ponad 100 mieszkańców. Funkcję dworku pełnił jeden z domów, 
w którym mieszkał wspomniany syn dziedziczki dóbr. Wieś i folwark za-
mieszkiwali sami Polacy: czterech gospodarzy pańszczyźnianych, żyjąca  
w domach wielorodzinnych czeladź dworska oraz pachciarz krów fol-
warcznych Żyd Jankiel Feldon z rodziną. Folwark i dwór znajdowały się  
w okolicy obecnych ulic Okopowej i Tokarzewskiego a sama wieś w obrębie 
ulic Inflanckiej/Spornej do Łagiewnickiej oraz Zgierskiej przy Dolnej. 
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Nazwa Bałuty odnosi się również do kolonii rolniczej Bałuty założonej 
przez Karnkowskich na początku XIX wieku na miejscu wytrzebionego 
lasu. Zamieszkiwali ją oczynszowani włościanie Polacy oraz jedna rodzina 
pochodząca z Niemiec. Znajdowały się tutaj należące do dziedziczki  dwie 
gajówki oraz smolarnia. 
Mówiąc o historycznych Bałutach należy wziąć pod uwagę całe dobra 
bałuckie, do których w połowie XIX wieku należały wsie: Bałuty, Żubardź  
i Doły, folwark i kolonia Bałuty oraz las Żubardź. Większość mieszkańców 
była przybyszami z okolicznych miejscowości: Radogoszcza, Antoniewa, 
Łodzi czy dalszych terenów: Uniejowa, Zelowa, Zduńskiej Woli. W prze-
ważającej mierze byli to katolicy, w mniejszym odsetku ewangelicy i kilku 
starozakonnych, odpowiednio do  struktury narodowościowej mieszkań-
ców - Polaków, Niemców i Żydów. 
Jak można zauważyć, nazwa Bałuty była przynależna różnym jednostkom 
administracyjnym, od połowy XIX wieku również rodzącej się osadzie 
fabrycznej Bałuty Nowe.

Pomysł na nową osadę fabryczną

Wszytko to rozpoczęło się na początku drugiej połowy XIX wieku, kiedy 
dziedzic dóbr łagiewnickich August Zawisza postanowił, możliwe że wzo-
rem 30 lat wcześniej powstałych miast fabrycznych takich jak Konstan-
tynów, Aleksandrów czy Ozorków, założyć osadę fabryczną. Zamierzał 
ją ulokować w na terenach folwarcznych, zarówno zalesionych, jak i na 
porębach po wyciętym lesie. W celu dokonania kolonizacji dóbr Bałuty 
August Zawisza upoważnił aktem plenipotencji Macieja Jarmolińskiego, 
Nadleśnego Lasów Rządowych Leśnictwa Wyszków, do rozkolonizowania, 
czyli oddania w wieczystą dzierżawę nowym osadnikom tychże ziem. 
Działając w mocy prawa Maciej Jarmoliński 22 października 1857 roku 
zawarł z Ickiem Bławatem oraz Ickiem Birenzweigiem, handlarzami i wła-
ścicielami domów na Starym Mieście, akt kolonizacyjny, który czynił tych 
drugich administratorami 408 mórg ziem przeznaczonych na założenie 
osady fabrycznej. Zapis w umowie pozwalał administratorom na wyłączne 
użytkowanie 72 mórg pod warunkiem, iż pozostałe 336 skolonizują na 
prawie wieczysto-dzierżawczym. Jak miała wyglądać nowa osada?  Central-
nym jej punktem miał być rynek, który założono w odległości pół kilome-
tra od łódzkiego Starego Rynku, tak aby zbiegały się w nim nowy i stary 
trakt zgierski oraz Szosa Aleksandrowska. Dzięki temu dojazd do niego 
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był łatwy ze wszystkich stron, co spowodowało iż Rynek Bałucki, bo tak 
został nazwany, stał się najruchliwszym miejscem osady. Domy powstają-
ce w rynku miały być murowane a jego plac i ulice osady wybrukowane. 
Dla wygody mieszkańców postanowiono przeznaczyć 6 mórg na założe-
nie ogrodu spacerowego. Dziedzic zobowiązał się również do wystawienia  
w środku rynku studni wraz z pompą. Nie ustalono po ile konkretnie 
mórg ziemi mają otrzymywać koloniści, chociaż przewidywano wybu-
dowanie co najmniej 136 domów. Po wpłacie wkupnego koloniści mieli  
w ciągu roku postawić dom i zabudowania gospodarcze oraz odprowa-
dzać rokrocznie po 17 złotych (2 ruble 55 kopiejek) czynszu na rzecz 
dziedzica, który obiecał postarać się o nadanie osadzie praw miejskich, 
czyli uczynić z niej miasto fabryczne, co z nieznanych nam powodów się 
nie udało. W celu zapewnienia sobie dodatkowych dochodów, prawo pro-
pinacji, czyli wyłączności na produkcję i sprzedaż napojów alkoholowych, 
August Zawisza zachował dla siebie. 
Administratorzy Bławat i Birenzweig po otrzymaniu wszystkich pełno-
mocnictw przystąpili do poszukiwań kolonistów. Wszyscy znamy obecnie 
siłę reklamy, jej moc była równie wielka i 150 lat temu. Wiedzieli o tym 
administratorzy, którzy wydrukowali dwujęzyczne polsko-niemieckie ogło-
szenie, przytoczone tutaj za Markiem Sygulskim: Na mocy Kontraktu na 
dniu 22 Października (3 Listopada) 1857 roku przed Kajetanem Szczawiń-
skim Rejentem okręgu zgierskiego sporządzonego, przeznaczył wielmożny 
August Zawisza dziedzic z dóbr Bałuty do dóbr Łagiewniki należących  
w okręgu Zgierskim położonych mórg czterysta ośm gruntu miary Nowo 
– Polskiej dotykających starego miasta Łodzi na Osadę Fabryczną Nowe 
Bałuty zwać się mającą, po dwie morgi gruntu do każdego placu budowla-
nego. Chęć mający nabycia takich posad, zgłoszą się do Administratorów: 
I. Bławat i I. Birenzweig w mieście Łodzi mieszkających lub do Rejen-
ta Szczawińskiego w Łodzi urzędującego po dalsze objaśnienie. Czynszu  
z każdej morgi płacić się będzie corocznie do dominium Łagiewniki po zł. 
pol. 17 (rubli srebr. 2 kopiejek 55). Ogłoszenie to miało zachęcić rzemieśl-
ników polskiego i niemieckiego pochodzenia do wykupywania terenów  
w nowej osadzie. Wzięcie w wieczystą dzierżawę terenu w sąsiedztwie 
szybko rozwijającego się miasta wydawało się intratnym interesem. Jego 
bliskość sprzyjała stosunkom handlowym czy pracy na rzecz łódzkich fa-
bryk, a jednocześnie niższe niż w mieście podatki pozwalały na inwestycje 
lub zachowanie części zysku dla siebie. Dodatkową szansą na zarobek była 
możliwość podnajmowania lokali robotnikom po mniejszych cenach niż 
w Łodzi.
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Chociaż na osadnikach spoczywały wysokie obciążenia jak wkupne, 
czynsz oraz postawienie w ciągu roku domostwa, to jednak znalazło się 
wielu wystarczająco majętnych kolonistów zainteresowanych ofertą i w ten 
oto sposób w 1857 roku rozpoczął się proces przemian dóbr bałuckich 
w osadę fabryczną Bałuty Nowe, która to z kolei stała się zalążkiem Bałut 
takich, jakimi je znamy obecnie.

Rozwój osady 

Osada od zawarcia pierwszych umów kolonizacyjnych do wykupienia zie-
mi na własność rozwijała się w trzech etapach. Pierwszy z nich, związany 
z nadzielaniem na prawie pierwokupu, rozpoczął się w 1857 roku i trwał 
do roku 1862, w którym to wyczerpał się wolumen kolonizacyjny. Dział-
ki budowlane zostały wytyczone przez geometrę Borowieckiego, które-
go zadaniem było sporządzenie operacyjnego planu akcji kolonizacyjnej.  
W pierwszym roku, a pamiętajmy, że kolonizację rozpoczęto późną je-
sienią, dokonano trzech transakcji: z Gustawem Sterzelem z zawodu le-
karzem, Janem Polaskim oraz Wigdorem Gutgoldem. Wraz z kolejnymi 
latami tempo nadawania nadziałów rosło dając w sumie w 1862 roku 74 
nowych właścicieli. Osiedlali się tutaj tkacze, kupcy, rzemieślnicy, urzędni-
cy, ponieważ ziemia była tańsza niż w Łodzi i jednocześnie relatywnie jej 
bliska. W 1860 roku tuż za samą granicą miasta wyrosło ponad dwadzie-
ścia domostw. W tym czasie w dobrach Bałuty pojawili się nowi osadnicy 
ściągnięci perspektywą poprawienia swojej pozycji życiowej. Przybywali 
zarówno z odległych miast: Białegostoku, Kalisza, Warszawy, jak i z te-
renów okolicznych. Tym sposobem wśród mieszkańców wzrósł odsetek 
ewangelików i Żydów, chociaż katolicy ciągle stanowili większość. Zaczęła 
się również zmieniać struktura społeczna, ilość włościan zmalała w sto-
sunku do stale rosnącej ogólnej ilości mieszczaństwa, głównie handlarzy  
i rzemieślników. Wśród nich wypada wymienić faktorów, szynkarzy, cieśli, 
rolników, murarzy, szewców, stolarzy, kowali, krawców, złotników, tkaczy, 
furmanów, druciarzy - byli to zarówno majstrowie jak i czeladnicy oraz 
wyrobnicy. Nie należy zapominać o przedstawicielach charakterystyczne-
go dla tamtych czasów zawodu czyli służących. Ciekawostką może być 
fakt, że w osadzie mieszkał także jeden żebrak. Patrząc na ten stan rzeczy, 
nasuwa się wniosek, iż na początku  akcji osadniczej handel i rzemiosło 
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miały się na Bałutach całkiem dobrze. Nawet prezydent Łodzi Franci-
szek Traeger widział w rozwoju osady korzyści płynące dla miasta. Przede 
wszystkim, jako zaplecza mieszkalnego dla mniej zamożnych wyrobników 
i rzemieślników, oraz źródła dostaw ogrodowizn, które, jak miał nadzie-
ję, będą uprawiane w bałuckich przydomowych ogrodach. Osadnictwo 
w pierwotnej fazie koncentrowało się wzdłuż szos wylotowych z Łodzi: 
zgierskiej, aleksandrowskiej, brzezińskiej i łagiewnickiej. W ten sposób uli-
ce nowej osady stały się  przedłużeniami ulic miejskich, co pośrednio 
przyczyniło się w 1860 roku do wstrzymania przy tych drogach budowy 
3 domów. Dlaczego? W momencie wznoszenia budynków zgodnie z li-
nią i kierunkiem łódzkiej zabudowy, trzeba było zasypać znajdujące się 
przy drogach rowy odwadniające. W przeciwnym wypadku budynki były-
by cofnięte w stosunku do domów łódzkich o szerokość tychże rowów. 
Takiego stanu nie mogła tolerować administracja utrzymania dróg bitych  
w Królestwie i zatrzymała budowę domów na czas poszukiwania rozwią-
zania zaistniałego problemu, które okazało się całkiem proste i nie wyma-
gające rozbierania już powstałych budynków. Postanowiono drogę prze-
robić na ulicę miejską z chodnikami i rynsztokami, dzięki czemu rowy 
odwadniające nie były już potrzebne. 
Rok 1864 był istotny dla rozbudowy Łodzi i osad fabrycznych ze względu 
na przeprowadzone w Królestwie Polskim uwłaszczenie, za sprawą którego 
zaczęła w większym stopniu napływać ludność wiejska. Ten okres dla osa-
dy fabrycznej Bałuty Nowe dodatkowo stał się ważny w związku z decyzją 
władzy carskiej, która przeznaczyła ją na miejsce osiedlania byłych kry-
minalistów. Dla dalszego rozwoju tego miejsca była to decyzja brzemien-
na w skutki. Wprowadzenie przestępców na Bałuty, było komfortowym 
wyjściem dla miasta, ponieważ element niebezpieczny znalazł się poza 
jego obrębem, natomiast dla Bałut stał się przysłowiowym gwoździem do 
trumny. Tym gestem władza stworzyła przyczółek do rozwoju przestęp-
czości, z której w późniejszym czasie Bałuty stały się znane.
Kolejny etap kolonizacji osady to nadzielanie w latach 1864-1872 w obrocie 
wtórnym działek powstałych po wycinanym systematycznie lesie Żubardź.  
W początkach lat 70. XIX wieku coraz większe zasiedlanie budynków świad-
czyło o rozpoczętym procesie wynajmowania mieszkań lokatorom. Nastąpiła 
ekspansja budowlana (w przeważającej mierze powstawały budynki drewnia-
ne) i coraz częściej dochodziło do dzielenia większych działek na mniejsze. 
Ostatnie ćwierćwiecze XIX stulecia to również szybki wzrost zabudowań głów-
nych ulic, a w szczególności terenów graniczących z Łodzią. 
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Aktem przypieczętowującym nowy stan administracyjny było założenie 18 
czerwca 1875 roku dla gruntów na Bałutach oraz osady fabrycznej Bałuty 
Nowe wydzielonych z hipoteki dóbr Łagiewniki księgi wieczystej, która 
obejmowała zarówno grunty dworskie jak i grunty wieczysto-czynszowe. 
Dziedzic miał niewielki wpływ na to, co się działo na ziemiach wydzierża-
wionych, osada w pełni funkcjonowała już na własnych prawach. Ostatnią 
akcją Zawiszów na tym terenie było wyprzedanie w latach 80. na prawach 
pierwokupu resztek ziem, które dwór zachował dla siebie, oraz pozwolenie 
na wykup nieruchomości wieczystowo-czynszowych na własność. Chociaż 
dziedzic próbował, to działania te nie spowodowały spłaty długu zaciągnię-
tego na bałuckiej hipotece. W efekcie dobra te zostały zlicytowane przez 
sąd okręgowy. Nowymi nabywcami zostali hrabina Helena Narzymska  
z Zawiszów, córka Augusta Zawiszy i Aleksander Małachowski. Za ostatni 
etap tworzenia się osady możemy uznać porządkowanie stosunków wła-
snościowych przez nowych właścicieli, którzy zmusili osadników do wy-
kupienia czynszów na pełną własność pod groźbą wysiedlenia z gruntów. 
Do 1904 roku wszystkie posesje w osadzie były w rękach prywatnych.
Na początku XX wieku dobra Bałuty liczyły już 32 287 mieszkańców  
i 1129 posesji z których praktycznie każda posiadała własną studnię. Jak 
łatwo policzyć na jedną posesję i do jednego ujęcia wody przypadało 
prawie 29 mieszkańców. Jako najbardziej zurbanizowane, najszybciej się 
rozrastające i posiadające najwięcej ludności z całej gminy Radogoszcz, 
Bałuty miały najsilniejszą pozycję, która musiała się przekładać na podej-
mowane przez gminę decyzje. 
W latach 1908-1911 dzięki świetnemu prosperowaniu przemysłu łódzkie-
go i rosnącemu zapotrzebowaniu na nowych pracowników nastąpiła na 
trenie Bałut eksplozja demograficzna. Ludzie znajdowali tu tańsze miesz-
kania niż w mieście, a bezpośrednie sąsiedztwo pozwalało im być na usłu-
gach łódzkich fabrykantów. Posiadacze placów budowlanych i działek 
dzielili je na mniejsze, powstawały małe, wąskie, niebrukowane, prywatne 
uliczki tworzące zaułki i zakamarki, znane tylko mieszkańcom Bałut oraz 
sprzyjające rozwojowi przestępczości. Również właściciele działek rolni-
czych i ogrodowych postanowili zmienić charakter swoich ziem i rozpar-
celować je pod zabudowę gospodarczą i mieszkania. Byli to zazwyczaj 
ludzie, którzy ziemię otrzymali na mocy ukazu o uwłaszczeniu włościan  
w Królestwie Polskim z dnia 2 marca 1864 roku wydanego przez cara 
Aleksandra II Romanowa. Argumentowali oni, iż okoliczności zewnętrzne 
nie sprzyjają prowadzeniu gospodarstwa rolnego a same ziemie utraciły 
swoją przydatność rolniczą. Oprócz słabej dochodowości z gruntów użyt-
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kowanych rolniczo a jednocześnie pojawiającej się perspektywy zarobku 
dzięki dokonaniu podziału areału na mniejsze części, argumentem był 
problem z zabezpieczeniem zasiewów, które trzeba było odgradzać płota-
mi, przed biedotą z osady, która albo kradła plony albo je zwyczajnie nisz-
czyła. Część rolników  uzyskała zgodę, sprawy pozostałych ciągnęły się aż 
do 1915 roku, co wcale nie przeszkadzało im w parcelacji swoich ziem 
i osiedlania na nich nowych rodzin. Do I wojny światowej na Bałutach 
mieszkało najwięcej katolików i starozakonnych. Najsilniej rozwinął się 
handel, którego ważnym punktem był odbywający się na Rynku Bałuckim 
handel bazarowy, gdzie sprzedawano artykuły spożywcze i codziennego 
użytku.
 

Osada fabryczna Bałuty Nowe, czyli właściwie co?

August Zawisza obiecał, że wystara się dla osady o prawa miejskie. Jak 
wiemy nie udało mu się tego dokonać, zatem w sensie administracyjnym 
osada pozostała wsią. Wchodziła kolejno w skład gmin Łagiewniki (do 
1864 r.) i Radogoszcz (1864-1915). Jak na wieś przystało na jej czele stał 
sołtys wraz z gromadą, czyli zebraniem gromadzkim, w którego skład  
z prawem głosu wchodzili właściciele domów, a nie jak to na wsi bywało 
pełnorolni chłopi. Jednocześnie osada nie była wsią, ponieważ nie speł-
niała podstawowej funkcji, jaką jest uprawa ziemi i produkcja żywności. 
Miastem również się nie stała, nie otrzymała praw miejskich a lokatorzy, 
czyli mieszkańcy, nie mieli żadnego wpływu na sprawy gminne. Czym 
zatem była? W świadomości mieszkańców Łodzi osada fabryczna Bałuty 
Nowe była uważana za łódzkie przedmieście. Jeżeli przyjmiemy rozumie-
nie przedmieścia, jako obszaru zabudowanego przylegającego bezpośred-
nio do dużego miasta to taka opinia jest jak najbardziej słuszna. Osada 
fabryczna Bałuty Nowe była osadą rzemieślniczo-handlową, stanowiącą 
przedmieście Łodzi.

Łódzko-bałuckie relacje sąsiedzkie – przykładów kilka

Miasto Łódź i dobra szlacheckie Bałuty, zanim stały się jednym orga-
nizmem, przez prawie 500 lat były sąsiadami. Jak to między sąsiadami 
się zdarza, bywały momenty spokojnej koegzystencji, jak i czasy kłótni  
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i zatargów. Najczęstszymi sporami były te o granice, niszczono usypywa-
ne kopce graniczne, próbowano przesuwać granice, wycinano drzewa tuż 
za miedzą. Jeden z większych konfliktów toczył się, może niekoniecznie 
ze względu na samą granicę, lecz z powodu stojącej przy niej karczmy. 
Zwykle karczma była budowana w samym środku wsi, aby mieszkańcy 
mieli do niej łatwy dostęp. Zdarzało się również, że karczma sytuowana 
była na samej granicy danych włości, aby łatwiej było do niej ściągać 
przybyszów z innych majętności. Tak np. w maleńkiej wsi Bałuty, położo-
nej koło miasteczka Łodzi, karczma zbudowana została na samej niemal 
granicy miejskiej. „Z krzywdą” więc karczmarzy z miasteczka arendarz 
karczmy bałuckiej, zwanej Zagórów, gdyż leżała niemal za wzgórzem, na 
którym wznosił się łódzki kościół, często gościł jako klientów mieszczan, 
którzy uważali, że piwo przez niego podawane było lepsze lub też nastrój  
u niego panujący bardziej im odpowiadał (Baranowski 1986:13). Odwie-
dziny w karczmie po mszy niedzielnej były częścią życia chłopstwa czy 
mieszczaństwa. W przypadku gdy karczma znajdowała się blisko kościo-
ła miała szansę na zdobycie większej klienteli. Karczma Zagórów, leżąca 
około 200 łokci od granicy mogła w tym przypadku liczyć nie tylko na 
klientów z dóbr bałuckich i łagiewnickich, należących do parafii łódzkiej, 
której ośrodkiem był kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
mieszczący się na placu Kościelnym, lecz także mieszczan. Przede wszyst-
kim jednak atrakcyjność karczem podmiejskich polegała na tym, iż piwo 
i wódka były tutaj znacznie tańsze, bowiem karczmy wiejskie nie opłacały 
tzw. patentów, czyli koncesji, na wyszynk, co musiały czynić gospody  
w mieście. Oczywistym jest, że taki stan rzeczy wywoływał niezadowolenie 
wśród karczmarzy miejskich i podsycał konflikt pomiędzy dobrami Bału-
ty a miastem Łodzią. 
Problem z ustaleniem granic nasilił się pod koniec XIX wieku, kiedy to  
w 1896 roku prezydent miasta Łodzi Władysław Pieńkowski, zwrócił uwa-
gę na zacieranie się granic między Łodzią i Bałutami, brak wielu punktów 
granicznych i zabudowanie w niektórych miejscach granicy. Postanowio-
no aby we wrześniu 1896 roku odtworzyć i wytyczyć na nowo wyraźne 
granice. Ta sporna granica przebiegała między innymi w ten sposób, że 
numery na ulicy Zgierskiej 40 i 15 należały do miasta Łodzi, natomiast 
kolejne czyli 42 i 17 już do Bałut. Jak twierdzą autorzy Spacerownika łódz-
kiego wmurowana kapliczka w kamienicę przy ulicy Zgierskiej nr 17 ma 
być odpowiednikiem krzyża przydrożnego, który miał stać na omawianej 
tu granicy. Czy tak jest nie wiadomo, chociaż jest to świetny sposób na 
zapamiętanie gdzie przebiegała linia graniczna. Granica granicą a potrze-
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by ludzi i tak sprawiły, że osada coraz ściślej łączyła się z miastem. Widać 
to na przykładzie kwestii ochrony policyjnej. Wójt gminy Radogoszcz, 
pod którego nadzorem była osada, nie był w stanie nie tylko zapewnić 
ochrony mieszkańcom, ale utrzymać zwykłego ładu i porządku z braku 
odpowiednich służb. W związku z tym Bałuty zostały objęte nadzorem 
łódzkiego policmajstra. Od 1892 roku podlegały cyrkułowi Aleksandrow-
skiemu, czyli jednemu z okręgów policyjnych Łodzi. Połączenie dokonało 
się także za sprawą linii tramwajowej. Co prawda, była to linia podmiejska, 
ale miejska nie mogła być z przyczyn formalnych. W styczniu 1901 roku 
uruchomiono linie tramwajowe podmiejskie łączące Łódź z Pabianicami 
i ze Zgierzem. Krańcowa stacja miejska znajdowała się na Placu Kościel-
nym, a wyjściowa do Zgierza przy ulicy Zgierskiej 13 i dalej poprzez Ry-
nek Bałucki trasa prowadziła prosto do Zgierza. Pierwszy tramwaj jadący 
ze Zgierza do Łodzi przejechał przez osadę rankiem 19 stycznia. 
Mylnym jest stwierdzenie, że na Bałutach nie było miejsc kultury. Jeszcze 
przed I wojną światową powstałe w 1908 roku Towarzystwo Oświatowe 
"Wisła" otworzyło pierwszą bibliotekę przy Rynku Bałuckim. Była to dru-
ga wypożyczania tego towarzystwa, pierwsza powstała w Łodzi przy ul. 
Rozwadowskiej 15. W tym czasie rozpoczęły działalność na Bałutach od-
działy Polskiej Macierzy Szkolnej i Towarzystwa Krzewienia Oświaty.
Pod pewnymi względami Bałuty w rozwoju nawet wyprzedzały Łódź. Do-
skonałym tego przykładem jest elektryfikacja ulic. Już w marcu 1909 roku 
na Bałutach oświetlenie uliczne było elektryczne. Znajdowało się tam 
około 70 lamp, podczas gdy w tym czasie w Łodzi nadal triumf święciły 
latarnie gazowe. W 1869 roku Łódzkie Towarzystwo Gazowe otrzymało 
na 40 lat koncesję na oświetlanie miejskich ulic. Zahamowało to rozwój 
elektrycznego oświetlenia miasta, a rozpoczęte po 1909 roku prace przy-
niosły w okolicach ulic Zgierskiej, Nowomiejskiej i Piotrkowskiej tylko 
163 latarnie. W 1913 roku jedyną ulicą w całości oświetlaną elektrycznie 
był Pasaż Meyera, który jako własność prywatna nie podlegał koncesji 
gazowni. Władze Bałut w 1908 roku zawarły umowę z łódzką elektrownią 
na oświetlenie centralnych ulic. Zresztą dlatego, niejako przy okazji zain-
stalowano lampy w Łodzi na ulicach Zgierskiej i Nowomiejskiej, bo skoro 
i tak ciągnięto kabel do osady to cóż, miasto tylko skorzystało.
Ścisły związek obydwóch miejscowości nie zawsze był usłany różami. W 1911 
roku, jak opowiada Wacław Pawlak, nasiliły się ataki bandytyzmu. Człon-
kowie byłej Organizacji Bojowej PPS organizowali się w nielegalne grupy, 
które terroryzowały miasto. Dokonywali rozbojów, kradzieży, podpaleń 
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itp. Policja urządzała na nich wielkie obławy koncentrując się na przed-
mieściach Łodzi, gdzie środowisko przestępcze miało najwięcej schronień. 
Nic dziwnego więc, że jednym z miejsc przeprowadzonej przez policję ak-
cji obławy były Bałuty. Tym bardziej, że miała tam swoją siedzibę grupa  
o nazwie Rewolucjoniści-Mściciele, którą kierował Edward Dłużewski, syn 
bałuckiego dozorcy. Dopuścił się on jeszcze przed osiągnięciem pełnoletno-
ści szeregu napadów z bronią  oraz zabójstw. Został schwytany i skazany na 
12 lat katorgi. Z więzienia zbiegł dzięki symulowaniu choroby. Podjął dalej 
swoją terrorystyczną działalność na terenie miasta, ale został znowu namie-
rzony. Po walkach w domu w którym się ukrywał, w momencie podpalenia 
budynku przez policję, odebrał sobie życie. Okres XIX i początku XX wieku 
to czas powstań i rewolucji, w których brali udział, często ramię w ramię 
łodzianie i bałuciarze.
W Królestwie Polskim od 1860 roku nasilał się  ruch narodowy skierowany 
przeciwko Rosjanom. Rok później powstały stronnictwa Białych i Czerwo-
nych mające na celu odzyskanie niepodległości. Jak wiadomo stronnictwo 
Czerwonych widziało tę możliwość w zbrojnym powstaniu i jawnym prote-
ście. W Łodzi działały z upoważnienia Komitetu Centralnego Narodowego 
organizacje spiskowe, które nakłaniały mieszkańców do powstania, szerzyły 
wśród robotników i rzemieślników propagandę patriotyczną, urządzały ma-
nifestacje. Na trop łódzkiej organizacji narodowej władze rosyjskie wpadły 
w 1862 roku, lecz dopiero w 1864 roku uwięziono majstra tokarskiego Le-
ona Tuszyńskiego, kierownika dzielnicy Nowomiejskiej łódzkiej organizacji 
narodowej. Wraz z nim schwytano jego dwóch współpracowników czelad-
ników tkackich Hipolita Gałeckiego i Jana Żubrowicza. Wszyscy zostali ska-
zani na śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbyła się na Rynku Bałuckim 
13 czerwca 1864 roku. 
W 1892 roku wybuchł tak zwany bunt łódzki, czyli strajk łódzkich robot-
ników skierowany przeciwko fabrykantom a spowodowany wyzyskiem, ni-
skimi płacami, trudnymi warunkami bytowymi i uciążliwymi warunkami 
pracy – zbyt długim czasem pracy i brutalnym traktowaniem robotników 
przez majstrów. Z tej trudnej sytuacji zarówno dla robotników jak i fabry-
kantów postanowili skorzystać byli kryminaliści osiedlani na Bałutach.  
5 maja wieczorem rozpoczęli pogromy żydowskie na Starym Mieście, któ-
re następnego dnia rano ogarnęły także Bałuty. Działania te wymagały 
brutalnej interwencji wojskowej. Żołnierze po rozgromieniu bandytów 
przystąpili do tłumienia strajku, który w efekcie tych działań zakończył 
się 9 maja. 
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Kryzys przemysłowy 1904 roku dał się w Łodzi silnie odczuć. Produkcja 
przemysłowa została ograniczona, szczególnie po rozpoczęciu wojny ro-
syjsko-japońskiej, gdy przestano wysyłać towar na Daleki Wschód. Efekt 
był prosty - obcięcie godzin pracy i zwolnienia robotników. Liczba bezro-
botnych systematycznie wzrastała, a zarobki tych którzy pracowali zostały 
zmniejszone nierzadko o połowę. Zaczęła się szerzyć nędza, kolejki do 
bezpłatnych lub tanich kuchni stawały się z dnia na dzień coraz dłuż-
sze, zwiększyła się ilość żebraków oraz kradzieży, szczególnie produktów 
spożywczych. Dotkliwie w tym czasie ucierpieli handlarze z Rynku Ba-
łuckiego, ponieważ ich stragany z żywnością były rozbijane, demolowane 
i okradane. Pracę najczęściej udawało się zachować mieszkańcom osiedli 
fabrykanckich, długoletnim pracownikom fabryk oraz członkom rodzin 
pracujących u tego samego fabrykanta z pokolenia na pokolenie (chociaż 
zazwyczaj i tak praca była tylko dla jednej osoby z rodziny). 
W gorszej sytuacji byli mieszkańcy osad podmiejskich dochodzący do 
pracy w fabryce, nie związani z nią miejscem zamieszkania czy długo-
letnim stosunkiem pracy. To oni byli zwalniani w pierwszej kolejności.  
W takiej sytuacji znaleźli się mieszkańcy osady fabrycznej Bałuty Nowe, 
to tam było najwięcej bezrobotnych, największa bieda, najwięcej rozgory-
czenia. Z tego powodu idee partii socjalistycznych miały możliwość paść 
na podatny grunt. W dniu 18 czerwca 1905 roku w lesie łagiewnickim 
odbyło się spotkanie robotników zorganizowane przez partie socjalistycz-
ne, udział w nim wzięło kilka setek robotników zamieszkałych w Łodzi  
i okolicznych osadach. Wieczorem po zakończonym zebraniu, pod czer-
wonymi sztandarami robotnicy tłumnie wracali do domów. Pochód coraz 
bardziej się rozrastał, ponieważ dołączali do niego okoliczni mieszkańcy, 
aż przekroczył liczbę 5000 osób. Przy wejściu do miasta robotnicy zostali 
zaatakowani przez dragonów, którzy posłali w tłum kule. Pod naporem 
żołnierzy manifestanci, wycofali się na teren Rynku Bałuckiego. Kilkudzie-
sięciu robotników zostało rannych a pięciu zginęło. Ciała odnaleziono 
na Bałutach (ulica Zawadzka 25 i 28, Sikawska 7, Młynarska 39) oraz na 
ulicy Jekaterynburskiej 20. Ich pogrzeb był z kolei okazją do kolejnego 
pochodu i manifestacji, nad konduktem powiewały czerwone sztandary  
z rewolucyjnymi hasłami, a z ust żałobników płynęły robotnicze pieśni.
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To przyłączać te Bałuty czy nie?

Bałuty Nowe – osada fabryczna leżąca tuż za rogatkami miasta, z wiejską 
administracją i miejską zabudową. Granica między nią a Łodzią była prak-
tycznie nie do zauważenia. Jedynie przygraniczni mieszkańcy oraz specja-
liści z urzędu potrafili prawidłowo ją wskazać. Dla przyjezdnych obydwa 
te skupiska ludzkie tworzyły całość. Nie powinno więc dziwić, że przełom 
XIX i XX wieku to moment, w którym zaczęto myśleć o przyłączeniu ob-
szaru Bałut do Łodzi. Dla władz miejskich pozyskanie nowych terenów,  
z których można by ściągać podatki bez czynienia na nich inwestycji było 
dobrą okazją. Inne zdanie na ten temat mieli sami bałuciarze, którzy pierw-
sze takie pomysły przyjęli z dezaprobatą. Zebranie gromadzkie wyraźnie 
stwierdziło, że większość naszych posiadłości składa się z niewielkich pla-
ców zabudowanych czasem kamiennymi czasem drewnianymi domami 
i domkami. Właścicielami są furmani, robotnicy pracujący w fabrykach 
łódzkich i drobni handlarze [...] 75% ludności [...] tworzą wspomniani 
fabryczni robotnicy i biorąc pod uwagę ich obecne kłopotliwe położenie 
ekonomiczne, przyłączenie osad Bałuty i innych do Łodzi pozbawiłoby 
by nas biednych kwater, obciążyłoby nas nadmiernymi miejskimi podat-
kami, które 10-krotnie przewyższają wiejskie (Sygulski). 
Nie dali się również wywieźć w pole zręcznie przeprowadzoną w 1904 
roku mistyfikacją. Niejaki Józef Stępniewski wysłał do Petersburga me-
moriał, w którym zażądał przyłączenia osady fabrycznej Bałuty Nowe do 
Łodzi. List ten miał być rzekomo podpisany przez mieszkańców. Zebranie 
gromadzkie bardzo rozsądnie do sprawy podchodząc wysłało do Peters-
burga telegram z informacją, iż żaden Józef Stępniewski w osadzie nie 
mieszka, podpisy zostały sfałszowane i że podtrzymują swoje stanowisko 
nie przyłączania się do miasta. 
Ciekawym wydaje się również wypowiedź Ministerstwa Finansów, w któ-
rej odnosiło się sceptycznie do pomysłu przyłączenia. Obawiano się, że 
dochody Łodzi, które by się zwiększyły po przyłączeniu Bałut w znacznej 
mierze zostałyby przeznaczone na potrzeby centrum miasta a nie dla sa-
mych Bałut. Te wszystkie argumenty nie zrażały jednak władz Łodzi, które 
nadal starały się przyłączyć okoliczne tereny do miasta.  I tak w 1906 roku 
zostały zaanektowane, przynajmniej w części: Brus, Dąbrówka, Chojny 
Kolonia, Doły, Karolew, osada Rokicie Nowe, Rokicie Stare, Żubardź, Wi-
dzew Fabryczny, część z nich sama do tego dążyła. Bałuty, jako niezwykle 
duży, silny i wpływowy organizm jeszcze się wybroniły.



26

I wojna światowa – włączenie osady w granice administracyjne miasta 
Łodzi

Wielka wojna, wojna jakiej nie widział świat, wojna światowa – takie na-
główki pojawiały się w gazetach w momencie wybuchu konfliktu zbrojne-
go w 1914 roku nazwanego później I wojną światową. Jedna z większych 
jej bitew na froncie wschodnim toczyła się o Łódź. Ostrzał armatni miasta 
i osad przyległych rozpoczął się 18 listopada,  w tym czasie niemieckie 
samoloty zrzucały na miasto bomby. W nocy z 21 na 22 listopada mia-
sto zaczęto ostrzeliwać, nacierając od strony Zgierza, z ciężkich armat  
a pierwsze pociski spadły na Bałuty. Przerażona ludność w poszukiwaniu 
schronienia przenosiła się do śródmieścia. Bitwa trwała prawie miesiąc  
i dała zwycięstwo Niemcom, którzy 6 grudnia zajęli miasto. W 1915 roku 
na mocy specjalnego rozporządzenia władz niemieckich z dnia 18 sierpnia 
nastąpiło tak długo odwlekane przyłączenie liczącej ponad 100 tysięcy 
mieszkańców osady fabrycznej Bałuty Nowe do Łodzi wraz ze wsią Bałuty 
Stare, kolonią Bałuty, Widzewem, Zarzewem, Dąbrową i częścią innych 
gruntów. W ten sposób miasto powiększyło swój obszar z 38,1 km2 do 
58,7 km2. Chociaż rozporządzenie to w sposób enigmatyczny i bez szcze-
gółowego rozgraniczenia podawało jakie tereny zostały włączone do Łodzi 
(szczegółowe granice zostały zatwierdzone dopiero przez Prezydenta Rze-
czypospolitej rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 1927 roku) to rok 1915 
stał się momentem przełomowym w historii Bałut. Zniknęła stutysięczna 
osada fabryczna Bałuty Nowe, nie istniały już dobra Bałuty, za to pojawiła 
się stosunkowo biedna część północna miasta – Bałuty.

*
 
Pod nazwą Bałuty, w trakcie ponad pięćsetletniej historii kryło się wiele ro-
dzajów skupisk ludzkich. Nazywano tak wieś, folwark, dobra szlacheckie, 
kolonię, osadę fabryczną, dzielnicę miasta a obecnie po prostu północną 
część Łodzi. Przez długi czas funkcjonujące jako niewielka wieś, Bałuty 
nabrały większego znaczenia dla późniejszej historii Łodzi w II połowie 
XIX wieku, w momencie narodzin osady fabrycznej Bałuty Nowe. Nie bę-
dąc miastem, ani wsią, jednocześnie przynależała do Łodzi, związana z nią 
głównie stosunkami produkcji, jak i była poza jej granicami. Przez ten czas 
wśród mieszkańców, którzy osiedlili się na Bałutach na stałe zaczęły się 
rodzić więzi społeczne oparte na wspólnym zasiedleniu terenu. Poczucie 
przynależności do grupy, wspólnoty kształtowało przywiązanie do miejsca 
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zamieszkania Bałut. W moim odczuciu bałucka tożsamość lokalna zaczęła 
się kształtować w kontrze do łódzkiej. Poczucie odrębności od łodzian, 
niechętny stosunek wobec planów inkorporacji, silna pozycja w gminie 
sprawiły, że mieszkańcy Bałut mieli  własne wartości, z którymi mogli 
się identyfikować. Dodatkowo utrzymujące się od początków XX wieku 
wśród społeczności miejskiej przekonanie o postępującej degeneracji spo-
łecznej panującej na Bałutach wytworzyło wśród bałuciarzy poczucie, iż 
nie każdy jest w stanie tu żyć i przetrwać. Jest to zatem miejsce tylko dla 
silnych jednostek. Potwierdzenie tego możemy odnaleźć w słynnym łódz-
kim przysłowiu o Bałutach i Chojnach, które zapewne każdy łodzianin 
zna, a które straciło już na swej ostrości. Nie będę go tutaj przytaczała, 
ponieważ zawarte w nim przesłanie jest nieaktualne i odnosi się do prze-
szłości. Jaka będzie przyszłość Bałut? Tego nie wiemy, chociaż mam wraże-
nie, że tożsamość bałucka nie zaginie i nadal będzie istotnym elementem 
identyfikacji mieszkańców Bałut. I jeżeli ktoś w Łodzi mnie zapyta skąd 
jestem, odpowiedź będzie prosta: z Bałut.
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Mirosław Jaskulski

Bałuty w granicach miasta – trudne początki

Inkorporacja

Tereny podmiejskie przylegające do skupień wielkomiejskich, zwłaszcza 
silnie uprzemysłowionych, rozwijają się ludnościowo zazwyczaj szybciej 
niż same miasta. Podobnie było w przypadku Łodzi i jej dzielnic pod-
miejskich, co skomentowano w latach 20. XX wieku: Rozwój Radogosz-
cza, Bałut i Chojen wykazywał w ostatnich dziesiątkach lat przed wojną 
zawrotne wprost tempo, doprowadzając do zlania się tych przedmieść  
z miastem w jednolitą całość. Wytworzyła się taka paradoksalna sytuacja, 
że mieszkaniec Łodzi, znalazłszy się w owych niezmiernie gęsto zaludnio-
nych i zabudowanych dzielnicach, nie umiał bez pomocy map i planów 
rozróżnić, czy znajduje się w przedmieściu, czy też w obrębie miasta. Do-
konana w 1906 roku inkorporacja przedmieść nie objęła Bałut, gdyż nie 
leżało to w interesie jednego z prywatnych konsorcjów, które zabiegało 
u władz rosyjskich o przyłączenie tylko niektórych dzielnic, zwłaszcza  
w części południowej i wschodniej. W 1910 roku starania w ministerstwie 
spraw wewnętrznych Rosji o inkorporację Bałut podjęła będąca w rękach 
prywatnych (dzierżawa) łódzka Rzeźnia Miejska, by przejąć nowo urucho-
mioną rzeźnię gromadzką na Bałutach i cały rynek mięsny w tej gminie. 
Skutecznej inkorporacji dokonały jednak dopiero niemieckie władze oku-
pacyjne w czasie I wojny światowej.    
Administracja niemiecka na terytorium okupowanym w czasie I wojny 
światowej generalnie respektowała zastany podział administracyjny, jednak 
w poszczególnych przypadkach ingerowała w dotychczasowy układ tery-
torialny dokonując korekt granic i inkorporacji gmin wiejskich do miast. 
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Niemcy realizowali takie przyłączenia do miast gmin podmiejskich także 
na własnych ziemiach. W kwietniu 1915 roku dokonali bodaj największej 
inkorporacji przedmieść w przemysłowym mieście Essen (zakłady Krup-
pa), a później także w Kolonii, Dreźnie i Darmstadt.
Dwoma rozporządzeniami Cesarsko-Niemieckiego Prezydenta Policji  
w Łodzi Mateusza von Oppena, datowanymi na 18 sierpnia 1915 roku, 
dokonano przyłączenia 1922 ha 939 m2 gruntów włościańskich graniczą-
cych z Łodzią. Pierwsze z rozporządzeń, opublikowane w prasie łódzkiej 
następnego dnia, dotyczyło rozszerzenia obszaru gminnego z powołaniem 
się na § 2 ustawy municypalnej obowiązującej na okupowanych przez 
Niemców obszarach Królestwa Polskiego od 1 lipca tego roku. Treść ob-
wieszczenia zamykała się w trzech ogólnikowych zdaniach: Obszar gminny 
miasta Łodzi zostaje rozszerzony do granic miejskiego okręgu policyjnego 
Łodzi, określonego przez obwieszczenie z dnia dzisiejszego. Grunty miej-
skie okręgu policyjnego, leżące poza dotychczasowymi granicami miasta 
zostaną wyłączone z dotychczasowych gmin, a zaliczone do miasta Łodzi. 
Wszelkie miejscowe statutowe i policyjne rozporządzenia wydane dla do-
tychczasowego terenu miejskiego otrzymują moc dla włączonych części 
okręgu miejskiego. 
Drugie rozporządzenie opublikowane 20 sierpnia 1915 roku opisywało 
niezbyt dokładnie przebieg nowej granicy miejskiej. Według tego opisu 
granica północna idąc od południowego wschodu przecinała ulicę Śred-
nią (dziś Pomorska) w okolicy obecnej stacji PKP Stoki i dalej ciągnie się 
wzdłuż Średniej do dawnych granic miejskich, dochodzi do cmentarza 
(opasywała od wschodu oba cmentarze – chrześcijański i żydowski na 
Dołach – przyp. autora), zwraca się na zachód aby prowadzącą tamtędy 
drogą boczną, włączając folwark Julianów dojść do szosy zgierskiej (czyli 
obecnymi ulicami Inflancką do Łagiewnickiej, Łagiewnicką do gen. J. So-
wińskiego i tą ulicą do Zgierskiej – przyp. autora). Mała część tej szosy na 
południe dochodząc do północnych krańców szpitala Konstadta drogą 
boczną prowadzi do dworca kolei kaliskiej i tą drogą dosięgając strumyka 
„Bałutka” wzdłuż którego znowu dosięga dawnych granic miasta (począw-
szy od obecnej ulicy gen. J. Sowińskiego wiodła na południe wzdłuż ulicy 
Zgierskiej do północnych granic nieruchomości, na której stoi obecny 
Szpital im. dr W. Biegańskiego, następnie dalej na zachód nierówną linią 
przez obecne tereny przemysłowe Żabieńca do linii kolei kaliskiej, a dalej 
wzdłuż torów na południe do przecięcia ze strumieniem Bałutki na obsza-
rze Osiedla im. M. Reja – przyp. autora).
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W ramach tej inkorporacji, w granicach Łodzi znalazły się m.in.: część 
wsi Żabieniec, Radogoszcz, Doły, dobra dworskie Julianów, Marysin I 
i II, część wsi Antoniew Stokowski oraz całe wsie Bałuty Nowe, Bałuty 
Stare i Bałuty-Kolonia, które odtąd nie stanowiły już odrębnych jednostek 
administracyjnych, lecz w części lub całości weszły w skład poszerzonych 
rewirów policyjnych. W obszarze III rewiru znalazły się zarówno Rynek 
Bałucki, jak i Rynek Starego Miasta oraz Rynek Nowego Miasta (obecny 
plac Wolności) – w ten sposób zaczęły się zacierać dawne granice wsi. Już 
w okresie Polski niepodległej obok rewirów policyjnych powstały liczne  
podziały miasta, w tym także omawianych terenów – okręgi dozoru sani-
tarnego, obwody pożarnicze i weterynaryjne, rejony kominiarskie i wiele 
innych, stosujących dowolne granice, nie pokrywające się z dawnymi gra-
nicami siedlisk ludzkich. 
Rok 1915 stanowił istotną cezurę dla Bałut pod względem administracyj-
nym, a także był początkiem procesu zmiany zakresu pojęciowego okre-
ślenia „w Bałutach”, a w późniejszej formie – „na Bałutach”, które to 
Bałuty jako dzielnica z czasem zaczęły wchłaniać coraz większe obszary 
północnej Łodzi. W czasach współczesnych Bałuty stały się największą 
dzielnicą miasta z szeregiem osiedli będących dawniej odrębnymi wsiami 
– tak więc Bałuty leżące w gminie Radogoszcz „wchłonęły” tenże Rado-
goszcz oraz kilkanaście innych wsi i kolonii. Już Niemcy w czasie wojny 
w swoich obwieszczeniach urzędowych używali dla wszystkich przyłączo-
nych terenów podmiejskich skrótowego określenia: przedmieścia Bałuty, 
Widzew i Karolew. Mimo przyłączenia do miasta tak ludnych przedmieść 
(same Bałuty i Radogoszcz liczyły około 120 000 mieszkańców) ludność 
miasta w stosunku do okresu przedwojennego znacznie się zmniejszyła, 
wynosząc w 1918 roku 341 829 osób (przed wojną bez przyłączonych 
gmin 477 862 osoby).
Inkorporacja terenów podmiejskich budziła spore niezadowolenie wśród 
części ich mieszkańców, a już po wyzwoleniu w 1918 roku – poważne wąt-
pliwości prawne – czy nowe państwo mogło usankcjonować rozporządze-
nia okupanta. Inkorporacja mogła budzić nadzieje na polepszenie warun-
ków życia, ale z drugiej strony wiązała się ze zwiększonymi obciążeniami 
podatkowymi - podatku od nieruchomości miejskiej (tzw. szacunkowego), 
większego od podatku gruntowego (tego obawiali się właściciele nieru-
chomości, ale też zwykli mieszkańcy ze względu na przewidywany wzrost 
czynszu), a także kilku opłat wcześniej nie wnoszonych do kasy gminnej 
(np. podatek od psów, za czyszczenie kominów, szkolny, od uboju w obu 
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rzeźniach – miejskiej i bałuckiej, dodatkowe opłaty na rzecz instytucji 
miejskich, takich jak np. teatr, którego przecież na Bałutach nie było). 
Za podstawę prawną wnoszonych skarg uznano fakt, iż władze niemiec-
kie dokonały aktu przyłączenia w sposób nieformalny, ponieważ zgodnie  
z obowiązującym prawem akt inkorporacji winien być ogłoszony w „Dzien-
niku Urzędowym Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego”, a nie w prasie 
nieoficjalnej. Sprawa ta rozstrzygana na różnych szczeblach drabiny admi-
nistracyjnej miejskiej i państwowej, ciągnęła się aż do 1927 roku. W paź-
dzierniku 1924 roku Główna Komisja Ziemska uznała, że obwieszczenie  
z 1915 roku nie jest miarodajne i nie może być uważane za zgodne z pra-
wem polskim z 1920 roku w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet 
miasta, ale władze miejskie nie akceptowały takiego wyroku i spór toczył 
się dalej. W 1926 roku Najwyższy Trybunał Administracyjny wydał wyrok, 
że zarządzenie niemieckie nie ma mocy prawnej, ale ponieważ powrót do 
poprzedniego stanu rzeczy spowodowałby niesłychane trudności, zarówno 
pod względem praktycznym (m. in. należałoby zarządzić powtórne wybo-
ry do ciał samorządowych Łodzi i gmin wiejskich), jak administracyjnym 
(nieważność czynności zarządu miejskiego i władz państwowych w odnie-
sieniu do przedmieść) oraz gospodarczym (obrachunki między miastem  
i gminami wiejskimi co do dokonania przez miasto inwestycji, podatków 
pobranych od byłych włościan, itd.). W styczniu 1927 roku prezydent Ło-
dzi Marian Cynarski interweniował w tej sprawie osobiście u ministra spraw 
wewnętrznych gen. Felicjana Sławoj-Składkowskiego, wnioskując o wydanie 
przez prezydenta Rzeczypospolitej rozporządzenia zatwierdzającego obec-
ny stan faktyczny. Ostatecznie 1 czerwca 1927 roku prezydent RP wydał 
rozporządzenie w sprawie granic gmin na terenie byłego Królestwa Kongre-
sowego zmienionych przez władze okupacyjne niemieckie i austro-węgier-
skie, uznające rozporządzenia okupanta za mające moc prawną od chwili 
ich wydania. Wówczas dopiero  Bałuty na gruncie prawnym stały się częścią 
Łodzi.
Zmiana statusu prawnego dawnej wsi rodziła – tak dla ich mieszkańców, 
jak i dla władz miejskich i rządowych II Rzeczypospolitej – wiele nowych 
problemów natury administracyjnej oraz społecznej, a to zmuszało do 
szybkiego podejmowania szeregu działań w zakresie poprawy stanu zanie-
dbanej infrastruktury, uruchomienia na tym terenie niezbędnych instytu-
cji i urządzeń miejskich (zwłaszcza w dziedzinie oświaty, służby zdrowia, 
wodociągów i kanalizacji), uregulowania zabudowy mieszkalnej i sieci ko-
munikacyjnej, szukania kompromisów z prywatnymi przedsiębiorstwami 
w sferze zakładów użyteczności publicznej (tramwaje, oświetlenie, rzeźnia). 
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W obliczu zniszczeń wojennych, ogromnych trudności aprowizacyjnych, 
postępującej inf lacji, unieruchomienia fabryk, kryzysów ekonomicznych 
i wynikających z tej przyczyny bezrobocia, ubóstwa i przestępczości oraz 
wielu innych problemów, proces „umiastowienia” przedmieść przebiegał 
często nierównomiernie i w odczuciu mieszkańców tych obszarów miasta 
zbyt wolno.

Szkolnictwo

Jednym z najważniejszych zadań, jakiemu musiały podołać władze miej-
skie po zakończeniu wojny, było zorganizowanie szkolnictwa powszech-
nego i walka z analfabetyzmem. Rada Miejska już w 1919 roku powołała 
Komisję Powszechnego Nauczania i wprowadziła na terenie Łodzi obo-
wiązek powszechnego nauczania (nakaz ukończenia 7-letniej szkoły przez 
wszystkich uczniów, a tych którzy nie ukończyli jej przed 15 rokiem ży-
cia zobowiązywała do kontynuowania nauki na kursach wieczorowych; 
za niedopełnienie obowiązku posyłania dzieci do szkoły rodzice ponosili 
karę 1-2, a nawet 5 dni aresztu). Już w roku szkolnym 1921/1922 działały 
w Łodzi 163 szkoły miejskie, do których uczęszczało 15 tysięcy dzieci, 
miasto jednak nie posiadało ani jednego własnego lokalu szkolnego – były 
to sale przerobione z 2 tysięcy lokali mieszkalnych. Chcąc umożliwić na-
ukę wszystkim dzieciom miasto musiało przystąpić do budowy własnych 
gmachów szkolnych, zwłaszcza na przeludnionych krańcach Łodzi. 
Plan takiego gmachu został opracowany przez Wydział Budowlany Magi-
stratu w porozumieniu z Wydziałem Szkolnictwa. Był to obiekt składający 
się z 28 sal wykładowych dla 4 szkół 7-oddziałowych, sali gimnastycznej, 
sali dla uroczystości szkolnych i gabinetów naukowych, przygotowany do 
przyjęcia 1500 dzieci. W 1920 roku przystąpiono do budowy pierwszej ta-
kiej szkoły przy ulicy Zagajnikowej. W marcu 1922 roku podjęto uchwałę 
o budowie nowej szkoły przy ulicy Drewnowskiej 13 (według projektu inż. 
W. Lisowskiego), decyzję tą jednak zmieniono. Uchwałą Rady Miejskiej 
z 9 czerwca tego roku postanowiono zbudować 6 gmachów szkolnych, 
z których trzy w północnej części miasta – przy ulicy Drewnowskiej 88, 
przy zbiegu ulic Nowo-Marysińskiej (S. Staszica) i Krzywej Drogi oraz 
na rogu ulic Marysińskiej i Kielma (Marynarskiej). Jako pierwszą z nich 
wzniesiono i ukończono w sierpniu 1924 roku szkołę przy ulicy Nowo-
Marysińskiej 4, nadając jej imię Tadeusza Kościuszki. Jeszcze 31 grudnia 
tego roku położono kamień węgielny pod budowę kolejnej szkoły w dziel-
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nicy bałuckiej przy ulicy Wspólnej 3/5 (projekt W. Lisowski), której nada-
no imię patrona młodzieży - świętego Stanisława Kostki. W pierwszym 
roku szkolnym 1926/27 uczęszczało do niej 636 dziewcząt. W 1925 roku 
oddano do użytku szkołę przy ulicy Drewnowskiej 88 nadając jej imię 
Bolesława Chrobrego (leżała ona w granicach Łodzi sprzed 1915 roku, ale 
w znacznej liczbie uczęszczały do niej dzieci z Żubardzia i Bałut). 
Kryzys gospodarczy przełomu lat dwudziestych i  trzydziestych wpłynął 
niekorzystnie na realizację wielu zadań władz miejskich, tymczasem w spra-
wach szkolnictwa powszechnego w znacznym stopniu oddziaływał pozy-
tywnie. Ucieczka mieszkańców od dużych mieszkań, opróżnienie wielkiej 
ilości obszernych lokali przemysłowych i handlowych w następstwie kry-
zysu i poważne ich potanienie, pozwoliły gminie zawrzeć szereg niezwy-
kle dogodnych kontraktów dzierżawy, nowych lub zupełnie przerobionych  
i przystosowanych do potrzeb szkolnych, całych budynków lub ich części. 
Korzystając z tego, w adaptowanych budynkach mieszkalnych, uruchomio-
no m. in. dwie 7-klasowe szkoły powszechne przy ulicy Zgierskiej pod nr 11 
i 166, szkołę przy ulicy Rajtera (Urzędniczej) 11 oraz uruchomiono kursy 
dokształcające dla dorosłych przy Zgierskiej 70.  Rozpoczęto ponadto prace 
przy budowie żeńskiej szkoły powszechnej przy ulicy Aleksandrowskiej 124 
na zakupionej w 1925 roku przez miasto nieruchomości prywatnej w Ba-
łutach Nowych. Prace zostały zakończone w końcu 1928 roku, a budynek 
(zelektryfikowany i wyposażony w natryski) odebrany został przez komisję 
techniczną w maju 1929 roku). Władze miejskie ponadto wydzierżawiły na 
5 lat budynek prywatny przy ulicy Hipotecznej 3/5, w którym urządzono 
13 sal lekcyjnych, salę rekreacyjną, salę gimnastyczną i pracownie. Zasoby 
szkolne tej dzielnicy w połowie lat trzydziestych powiększyły się o szko-
ły powszechne przy ulicy Sędziowskiej 8/10 i Łagiewnickiej 53, a w 1936 
roku, już po ustąpieniu kryzysu ekonomicznego wzniesiono kolejny gmach 
szkolny przy ulicy Mackiewicza na Julianowie posiadający 27 sal wykła-
dowych służących trzem szkołom powszechnym. W zakresie szkolnictwa 
specjalnego w 1925 roku zorganizowano szkołę specjalną przy ulicy Zawiszy 
(Zawiszy Czarnego) 22 z 3 klasami dla 50 dzieci, kwalifikowanymi przez 
Miejską Pracownię Psychologiczną. W końcu września  1930 roku oddano 
do użytku kolejną szkołę na Bałutach, usytuowaną w adaptowanym budyn-
ku (wydzierżawionym na 7 lat przez miasto) u zbiegu ulic Szopena (F. Cho-
pina) i Trellenberga (dr H. Trenknera), wyposażoną w 11 sal wykładowych, 
salę gimnastyczną, gabinety itp. urządzenia szkolne. Podkreślono przy tej 
okazji, że oddanie tego gmachu do użytku przyczyni się do poprawy wa-
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runków lokalowych szkół powszechnych w najbardziej pod tym względem 
upośledzonej dzielnicy miasta.
Wszystkie szkoły systematycznie doposażano w nowe sprzęty, likwido-
wano np. ławy w salach lekcyjnych nabywając dwuosobowe stoliki z od-
powiednimi krzesełkami, zaopatrywano szkoły w opał, światło, środki 
utrzymywania czystości, materiały poglądowe, warsztatowe (np. do robót 
ręcznych) i kancelaryjne. Ponadto już od 1918 roku gmina zatrudniała 
lekarzy i higienistki szkolne w celu poprawy higieny oraz prawidłowego 
rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci, uruchamiano pierwsze szkolne 
gabinety dentystyczne. 
Ważną rolę w systemie wychowawczo-oświatowym  odgrywały przedszkola 
– obok placówek tworzonych społecznie powstały  przedszkola finanso-
wane przez gminę miejską – m. in. otwarte w lutym 1930 roku przedszkole 
miejskie dla dzieci niemieckich w lokalu przy ulicy Z. Sierakowskiego 
26, w listopadzie tego roku XI Przedszkole Miejskie przy ulicy B. Lima-
nowskiego 124, a od 1937 roku VIII Przedszkole Miejskie, przeniesione 
do nowego większego lokalu przy ulicy Z. Sierakowskiego 16. Zadania 
wychowawcze pełniły również ogródki jordanowskie z zatrudnianymi 
opiekunami i instruktorami, uruchamiane w latach trzydziestych. Takie 
place gier i zabaw powstały m. in. w północnej części miasta przy ulicy 
Zgierskiej 125 róg Skarbowej, Zgierskiej 117,  Zawiszy 12, Brzezińskiej 
(Wojska Polskiego) 104, Rajtera 13, Rajtera 22, Ceglanej 14, Łagiewnickiej 
32. Część z tych ogródków posiadała przyrządy gimnastyczne, wszystkie 
natomiast boiska do gry w siatkówkę. 
      

Szpitalnictwo
   
Szpitalnictwo w okresie zaboru rosyjskiego  na terenie miasta i w jego 
przedmieściach tworzyło samo społeczeństwo, ponieważ władze zaborcze, 
zarówno państwowe jak i miejskie, zupełnie nie troszczyły się o zapewnie-
nie mieszkańcom racjonalnej pomocy szpitalnej. Oprócz istniejącego od 
1840 roku niewielkiego szpitala miejskiego św. Aleksandra, mimo szyb-
kiego wzrostu liczby ludności Łodzi, służba zdrowia kilkusettysięcznego 
miasta nie wzbogaciła się o żaden nowy zakład leczniczy. Powstawały więc 
szpitale społeczne i prywatne,  także fabryczne. W czasie wojny podwaliny 
pod szpitalnictwo miejskie położył Komitet Obywatelski, który w miej-
sce zamykanych szpitali społecznych i fabrycznych doraźnie uruchamiał  
w zarekwirowanych i adaptowanych budynkach tymczasowe zakłady lecz-
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nicze. Po odzyskaniu niepodległości ogromne potrzeby miasta (ulżenie 
powszechnej nędzy, słabe szkolnictwo, problemy mieszkaniowe, brak wo-
dociągów i kanalizacji, nierównomierne oświetlenie ulic, zły stan ulic itd.), 
powodowały, że nie tylko łożenie na budowę szpitali, ale nawet na popra-
wę w szerszym zakresie prowizorycznego wojennego stanu szpitalnictwa 
miejskiego nie było możliwe.  
Na przyłączonym do miasta terenie największym obiektem służby zdrowia 
był szpital w Radogoszczu wzniesiony z inicjatywy Fundacji Konstadtów 
w 1911 roku, przy czym do wybuchu wojny obiekt ten nie został w pełni 
wykończony. W 1915 roku szpital wyposażony był w 200 łóżek dla cho-
rych na dur brzuszny (chorych tyfusowych) i 100 łóżek dla chorych na 
gruźlicę. Po odzyskaniu niepodległości zakład przejęło w dzierżawę mia-
sto od Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, które nie 
było w stanie go utrzymywać – odtąd lecznica nosiła nazwę Miejski Szpital 
Zakaźny w Radogoszczu, obecnie Szpital im. dra W. Biegańskiego (ul. gen. 
K. Kniaziewicza 1/5). Od grudnia 1931 roku w szpitalu tym funkcjonował 
oddział chirurgiczny z salą operacyjną wyposażoną w najnowocześniejsze 
urządzenia techniczno-medyczne i instrumentarium, dysponujący 30 łóż-
kami (łącznie szpital posiadał 340 miejsc). W styczniu następnego roku 
lecznica powiększyła się o nowy oddział gruźliczy dla mężczyzn. Dopiero 
w 1929 roku przystąpiono do skanalizowania tego szpitala urządzając 
kanał ściekowy do strumienia Bałutki. Szpital posiadał pralnię parową,  
w której prano bieliznę dla wszystkich szpitali.           
W zakresie służby zdrowia, pierwszą nową instytucją na Bałutach było 
uruchomione w grudniu 1919 roku, czynne wcześniej tylko przez pierw-
szy okres wojny, I Ambulatorium Miejskie ulokowane w domu przy Ryn-
ku Bałuckim 3 (drugie funkcjonowało przy ul. Piotrkowskiej 295, później 
ul. Suwalskiej 1). Ambulatorium bałuckie przez cały okres międzywojenny 
przyjmowało największą w Łodzi liczbę chorych i odegrało ważną rolę 
podczas akcji przymusowych szczepień na ospę – wciągu 3 pierwszych lat 
istnienia przyjęło 75 441 osób, podczas gdy drugie ambulatorium miej-
skie tylko 40 997. W dniu 1 października 1927 roku pod tym adresem 
uruchomiono III Miejską Przychodnię Przeciwgruźliczą, gdzie pełniło dy-
żur 2 internistów, codziennie z wyjątkiem świąt. W styczniu 1930 roku 
przychodnię tą przeniesiono do lokalu przy ul. Bazarnej (Bazarowej) 4.
W 1927 roku, w kilka lat po zakupieniu lasu łagiewnickiego, miasto zbu-
dowało tam letnie (czynne maj-wrzesień), a od 23 września 1928 roku 
także zimowe Miejskie Sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę (obec-
nie oddział dziecięcy Szpitala Chorób Płuc) obliczone na 100 łóżek. 
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Rok później podłączono do tej lecznicy instalację elektryczną. Ponadto 
wzniesiono tutaj Prewentorium dla Dzieci Piersiowo Chorych, do którego  
w okresie letnim trafiały dzieci kwalifikowane przez Sekcję Walki z Gruź-
licą (około 500-600 dzieci rocznie w systemie czterotygodniowych tur po 
100 dzieci). Prewentorium jako jedyne z wszystkich szpitali nie posiadało 
oświetlenia elektrycznego tylko naftowe.
Jeszcze jedna ważna placówka służby zdrowia w tej dzielnicy miasta po-
wstała na początku lat trzydziestych. Magistracki komitet budowy szpitala 
powszechnego w Łodzi uznał, że najodpowiedniejszy pod budowę lecznicy 
będzie prywatny plac przy ulicy Łagiewnickiej 36/38. W maju 1927 roku 
miasto sprzedało, funkcjonującej od 1922 roku Kasie Chorych miasta Łodzi, 
nieruchomość w Bałutach Starych przy ulicy Łagiewnickiej 32-36, nabytą  
wcześniej od Augusty Barcz. Kasa Chorych rozpoczęła jeszcze w 1928 roku 
budowę szpitala położniczego według projektu Witolda Szereszewskiego  
w stylu modernizmu historycznego. Obiekt założony został na planie litery 
H z salami dla pacjentek usytuowanymi wzdłuż traktów zewnętrznych. Po-
wstał tu nowoczesny oddział położniczy i wodoleczniczy oraz ambulatoria 
specjalistyczne, pokoje obserwacyjne i gabinety lekarzy domowych. Nowo-
ścią na terenie miasta wprowadzoną w tym zakładzie były osobne rozbieral-
nie przy gabinetach lekarskich.

Rzeźnia, komunikacja, oświetlenie

Jedynym zakładem użyteczności publicznej w Bałutach wybudowanym jesz-
cze przed wojną była gminna Rzeźnia Bałucka. Eksploatowało ją Towarzy-
stwo Akcyjne od 1910 roku (kontrakt dzierżawny podpisano 9 kwietnia) 
przy ulicy Łagiewnickiej na terenie ówczesnej osady podmiejskiej Bałuty 
w gminie Radogoszcz po zapłaceniu władzom gminnym przeszło 200 000 
rubli za zbudowaną rzeźnię, zabrukowanie ulicy i roboty dodatkowe. Po 
inkorporacji Bałut rzeźnia znalazła się pod dozorem sanitarnym władz miej-
skich Łodzi. Pod względem prawnym przysporzyła miastu wielu kłopotów 
w związku z § 12 koncesji centralnej Rzeźni Miejskiej w Łodzi z 1899 roku, 
postanawiającym, że na obszarze miasta w czasie trwania koncesji istniejące 
już lub mające powstać bydłobójnie prywatne lub komunalne oraz targo-
wiska zwierząt rzeźnych będą zamknięte. Rzeźnia gromadzka na Bałutach, 
częściowo rozszerzona w latach 1912-1913 została mocno zdewastowana 
przez wojska okupacyjne (urządzono tam stajnie wojskowe). Składała się  
z 2 kompleksów – rzeźni właściwej i targowiska dla zwierząt rzeźnych. Targo-
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wisko po odzyskaniu niepodległości okazało się  zrujnowane, wyposażone 
w drewniane szopy i bruk z kamieni polnych. Budynek rzeźni składał się 
z ubojni trzody chlewnej, ubojni bydła, ubojni cieląt i owiec, ubojni koni, 
zakładu utylizacyjnego o bardzo przestarzałej konstrukcji, 3 jednopiętro-
wych budynków administracyjnych oraz filtru systemu „chambaux” (szam-
bo) o małej pojemności. Mimo tak kiepskich warunków, Rzeźnia Bałucka 
była znacznie wydajniejsza niż rzeźnia miejska przy ul. Radwańskiej i zaopa-
trywała w mięso całą północną część miasta. Rada Miejska wzywała Magi-
strat do „umiastowienia” Rzeźni Bałuckiej, ale jej dzierżawa obowiązywała 
przez 24 lata, czyli kończyła się dopiero w 1934 roku. Dopiero wówczas po 
przejęciu obiektu przez gminę łódzką rzeźnia uległa likwidacji.         
W dziedzinie komunikacji publicznej problemy dotyczyły zarówno tram-
wajów miejskich jak i podmiejskich, miasto bowiem powiększając się nie-
jako „wkroczyło” na terytorium objęte koncesją tramwajów podmiejskich, 
pozostających w rękach prywatnych (spółki akcyjnej), a nie było tam sieci 
tramwajów miejskich (też prywatnych). Już od 1916 roku miasto zwracało 
się do przedsiębiorców utrzymujących tramwaje podmiejskie, by usunęli 
przystanek usytuowany jeszcze przed wojną 130 metrów wgłąb teryto-
rium miasta (Zgierska), ale czas wojny nie sprzyjał rozwiązaniu tej sprawy.  
W lipcu 1921 roku miasto rozpoczęło twarde rozmowy z Towarzystwem 
Akcyjnym Łódzkiej Kolei Dojazdowej w sprawie przeniesienia należącej 
do tej spółki stacji przesiadkowej. Stacja usytuowana była na wąskim od-
cinku ulicy Zgierskiej (Zgierska 13 – ulica w tym miejscu miała niespełna 
15 metrów szerokości z dwoma torami i wąskimi chodnikami), między 
placem Kościelnym i Rynkiem Bałuckim. Stacja przesiadkowa w tym miej-
scu utrudniała niezmiernie ruch kołowy i pieszy, a szczególnie podczas 
awarii sieci trakcyjnej, gdy na przystanek wjeżdżały parowozy ciągnące 
wagony tramwajowe, dymiąc, hałasując i stwarzając niebezpieczeństwo 
podczas manewrów by przejechać z jednego toru na drugi. Działo się to 
w bardzo zaludnionym miejscu, a w dodatku był tu duży ruch furmanek 
dowożących żywność do dwóch hal targowiskowych – przy Zgierskiej 6 
i przy Kościelnej 6. W takiej sytuacji powzięto decyzję, że najlepszym 
miejscem na stację przesiadkową będzie Rynek Bałucki (stację na rynku 
określano nazwą bigiel). Uzgodniono, że usunięcie dotychczasowej stacji 
i zbudowanie nowej z budynkiem stacyjnym (na koszt kolei podmiej-
skich) nastąpi do 1 stycznia 1922 roku – terminu jednak nie dotrzyma-
no. Na Rynku Bałuckim był przystanek trzech linii podmiejskich (Łódź-
Aleksandrów, -Zgierz, -Ozorków) i niemal wszystkich linii miejskich oraz 
tymczasowa poczekalnia (radny miejski B. Fichna żądał w kwietniu 1928 
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roku jak najszybszego usunięcia tej budy, a wybudowania jakiejś możliwie 
ludzkiej poczekalni). Budynek murowanej poczekalni oddany został do 
użytku dopiero w 1930 roku.
Tramwaje miejskie również pozostawały w rękach prywatnych (miały przejść 
na własność miasta dopiero w 1962 roku), więc  rozwój sieci miejskiej na 
terenach przyłączonych natrafiał na liczne przeszkody. Dla władz miejskich 
priorytetem było połączenie dawnych przedmieść ze śródmieściem Łodzi 
– na północnych krańcach miasta widziano konieczność budowy nowych 
linii tramwajowych, zwłaszcza na ulicy Łagiewnickiej w celu uprzystępnienia 
miejsc letniskowych, linii łączącej śródmieście z ulicą Łagiewnicką przez Ry-
nek Bałucki oraz odcinków łączących ten rynek z Szosami Aleksandrowską 
(dziś Aleksandrowską) i Zgierską do nowej granicy miasta, tak aby łodzianie 
mieli możność przejechania Łodzi od krańca do krańca bez potrzeby ko-
rzystania z kolejek podmiejskich. Nowa linia tramwajowa z placu Kościel-
nego do cmentarza żydowskiego na Dołach uruchomiona została w paź-
dzierniku 1924 roku (była przedłużeniem linii 1 idącej z Górnego Rynku).  
W listopadzie tego roku otwarto linię objazdową przez Łagiewnicką i Rynek 
Bałucki.
Poważnym zagadnieniem wymagającym rozwiązania była ciasna, chaotycz-
na, często grożąca katastrofą budowlaną, zabudowa najgęściej zaludnionych 
przestrzeni Bałut. Już w grudniu 1919 roku Wydział Budowlany w Magistra-
cie opracował projekt ustawy o zabudowie miasta opartej o najnowsze wzo-
ry angielskie i niemieckie, zwracającej uwagę na względy zdrowotne lokato-
rów, zabraniającej budowania suteren mieszkalnych, regulującej wysokość 
budynków, gęstość zabudowy, gwarantującej dostęp światła dziennego do 
okien oficyn (zakaz budowy podwórek-studzien), skłaniającej do wytyczania 
ogródków przed domami, dbającej o estetykę budynków itp. Projekt nie do-
tyczył jednak zabudowy już istniejącej, a tylko domów nowo wznoszonych, 
tak więc ustawa nie zmierzała do likwidacji gęstej, bezładnej zabudowy Bałut 
czy Radogoszcza. Systematycznie przez cały okres międzywojenny władze 
miejskie naprawiały, przekładały bruk lub kładły od nowa bruk z kamie-
nia polnego na ulicach wcześniej pozbawionych utwardzonej nawierzchni. 
Dzielnice te w dużej części przetrwały w stanie przedwojennym przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne, a przy niektórych ulicach parcele ulegały 
dalszemu zagęszczeniu, co przy pogarszaniu się stanu technicznego domów 
i braku podstawowych urządzeń sanitarnych, obniżało i tak nie najlepszy 
standard życia w tej części miasta.          
Sprawa oświetlenia ulicznego Bałut już przed wojną nie przedstawiała się 
dramatycznie – przynajmniej kilka głównych ulic – m.in. Zgierska i Ła-
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giewnicka, posiadało oświetlenie elektryczne. Niemniej w czasie wojny, 
przynajmniej od sierpnia 1915 roku, panowały na ulicach Bałut, Żubar-
dzia i Radogoszcza ciemności z powodu braku „węgielków” do lamp elek-
trycznych. Z pomocą nie mogła przyjść gmina Radogoszcz, ponieważ 
tereny te zostały już włączone do miasta i tym samym ustały wpływy  
z opłat mieszkańców do kasy gminnej, natomiast przejęte przez niemiec-
kie władze wojskowe „Towarzystwo Oświetlenia Elektrycznego z roku 
1886” nie kwapiło się z pomocą tym dzielnicom Łodzi. Po wojnie, po 
przejęciu przez miasto sieci elektrycznej, okazało się, że właśnie przedmie-
ścia Łodzi posiadały w miarę nowoczesne oświetlenie, podczas gdy śród-
mieście Łodzi (poza Piotrkowską i kilkoma mniejszymi ulicami) jeszcze 
przez wiele lat korzystało ze słabszego oświetlenia gazowego. Warto tutaj 
dodać dla porównania, że jeszcze w 1924 roku ponad połowa miast byłe-
go Królestwa Polskiego (55 na 105) nie posiadała żadnego oświetlenia lub 
posiadała jedynie rzadko rozmieszczone latarnie naftowe. Druga połowa 
posiadała niezmiernie skąpe oświetlenie elektryczne, natomiast gazowni 
żadne miasto na tym obszarze, liczące powyżej 10 tysięcy mieszkańców, 
nie posiadało. 
Po wejściu w życie nowej koncesji na elektrownię, w myśl której konce-
sjonariusz był obowiązany każdego roku instalować 5 km elektrycznego 
oświetlenia ulicznego, liczono że znaczna liczba latarni gazowych zostanie 
przeniesiona na krańce miasta, do takich dzielnic jak Bałuty. Jednak pro-
wadzenie nowych instalacji gazowych byłoby zbyt kosztowne dla miasta, 
więc właśnie towarzystwo prywatne z udziałami miasta głównie na peryfe-
riach zakładało napowietrzne linie elektryczne. W październiku 1925 roku 
Łódzkie Towarzystwo Elektryczne S. A. podzieliło miasto na 15 dzielnic,  
z których każda miała otrzymać oświetlenie w ciągu kolejnego roku, tak, 
że po 15 latach całe miasto miało być oświetlone. Warunków tych jednak 
w okresie międzywojnia nie dotrzymano, niemniej sukcesywnie rosła licz-
ba latarni elektrycznych (potrzeby miasta oceniano w tym czasie na 100 
km ulic wymagających oświetlenia). 
Dlatego pod koniec 1927 roku jako pierwsza została oświetlona  część ulicy 
Łagiewnickiej na odcinku plac Kościelny-ulica św. Stefana (dziś nieistnie-
jąca); na przestrzeni ok. 1,5 km – zamontowano 26 lamp żarowych mocy 
100 W, w odstępach co 50 metrów (przedwojenne słupy oświetleniowe 
rozmieszczone były w dosyć dużych odstępach, najbliżej co 100 metrów). 
Równolegle zaprowadzono podobne oświetlenie na Zgierskiej (3,5 km; 61 
lamp) i Aleksandrowskiej (53 lampy). Kolejne prace były prowadzone w 
1928 roku na ulicach Brzezińskiej, Marysińskiej, Kielma, Dworskiej (Or-
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ganizacji WiN), Zawiszy,  Pieprzowej (H. Berlińskiego), Dolnej (Doły), 
Wspólnej, Pocztowej, Sierakowskiego, Kalenbacha (Snycerskiej), Cymmera 
(Drukarskiej), Rajtera  i Franciszkańskiej. Na niektórych ulicach bałuckich 
ustawiono 168 latarni gazowych – m.in. na Hipotecznej, Borysza (Piekar-
skiej), Rybnej, Piwnej, Młynarskiej, Joselewicza. W tymże roku oświetlony 
został więc cały szereg ulic Bałut i kresów północno-zachodnich, w roku 
następnym wytypowano głównie ulice Bałut, Radogoszcza (około 16 km, 
łącznie 55 ulic), Widzewa i Chojen. Na ulicach wjazdowych – Ceglana, 
Engla (Kaszubska), Sierakowskiego – lampy miały mieć moc taką jak na ul. 
Piotrkowskiej (500 W). W 1930 roku oświetlenie elektryczne otrzymały m. 
in.: Zielona (Zielna), Mało-Sikawska (Komunardów), Żabia, Żórawia (Żu-
rawia), Gęsia, Krzyżowa, Goplańska, Mickiewicza (Tokarska), Groszanka 
(Lekarska), Nowo-Zgierska (Ceglana), Tokarzewskiego (dawniej Szymona 
Tokarzewskiego, dziś gen. Michała Tokarzewskiego), Dolna, Sporna, Brze-
ska, Widok, Srebrna, Hipoteczna (miała przez pewien czas  lampy elek-
tryczne i gazowe), Gliniana, Klonowa, Wrześnieńska, Pryncypalna, Biała, 
Jesionowa, Wrocławska, Żytnia, Miodowa, Nowo-Lutomierska (Czarn-
kowska), Lutomierska.
Miasto domagało się by zakładano lampy większej mocy – 300 i 500 W  
i zawieszano je na drutach pośrodku jezdni, a nie po bokach (kabel pod-
ziemny zastosowano po raz pierwszy w tej części miasta na ulicy Zgierskiej 
w 1930 roku). Dosyć intensywna elektryfikacja przedmieść spowodowała, 
że w 1930 roku w mieście było 124 km ulic z oświetleniem elektrycznym 
(większość poza śródmieściem) z 2291 lampami. Koncepcja przedstawicie-
li administracji miejskiej (miasto było właścicielem gazowni) zmierzała do 
tego by nie zastępować śródmiejskiej sieci oświetlenia gazowego droższą 
elektryczną i nie ponosić kosztów zakładania rur gazowych do odległych 
przedmieść, lecz by pozostawić centrum miasta z oświetleniem gazowym, 
a zmusić towarzystwo elektryczne do oświetlenia elektrycznością peryfe-
rii miasta, na czym skorzystały właśnie przedmieścia. Lampy elektryczne 
mocy 500 W montowane na obrzeżach miasta dawały światło mocy około 
1000 świec w odstępach co 50 metrów, a istniejące lampy gazowe mocy 
100-150 świec ustawione były w centrum w odstępach co 70, a nawet 100-
150 metrów. 
Problem „umiastowienia” przedmieść znalazł swoje odbicie w galimatiasie 
nazewniczym ulic. Po inkorporacji najmocniej zurbanizowanych przed-
mieść okazało się, że miasto posiada wiele ulic o tych samych nazwach – 
np ulica Dębowa w Łodzi, Chojnach, Żabieńcu i Radogoszczu, ulica Zie-
lona na Bałutach (później Zielna) i na Julianowie (Księdza Konarskiego). 
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Samych ulic Ciemnych na Żubardziu było przynajmniej sześć (późniejsze: 
Podwórzowa, Wrocławska, Ciemna, Wrześnieńska, Gnieźnieńska, Krusz-
wicka). Ponadto wiele ulic nosiło nazwy odimienne, nazywane od nazwisk 
pierwszych lub głównych właścicieli nieruchomości przy danej ulicy, któ-
re to nazwy były doskonale rozpoznawalne dla tamtejszych mieszkańców, 
ale nic nie mówiły pozostałym łodzianom. Powstała przy Magistracie ko-
misja do spraw nazewnictwa ulic systematycznie zmieniała nazwy ulic pe-
ryferyjnych, chociaż mieszkańcy Bałut między sobą jeszcze po II wojnie 
światowej używali nazw pierwotnych.          
Na terenie rdzennych Bałut większy przemysł praktycznie nie istniał, co 
wynikało przede wszystkim z gęstej zabudowy mieszkalnej,  jednak nieco 
dalej od centrum osadniczego jeszcze przed wojną pojawiało się więcej 
drobnych i średniej wielkości zakładów typu fabrycznego. Do tego typu 
firm z pewnością można zaliczyć 3 browary – Karola Anstadta przy uli-
cy Szneja (Sędziowskiej) 15, Gottlieba Häuslera przy ulicy Hipotecznej 
16 oraz browar „Thomas” Frumkina i Abramsohna przy ulicy Zgierskiej 
73. Funkcjonowały tu także różnej wielkości zakłady włókiennicze, m.in. 
duża przędzalnia i tkalnia Karola Teodora Buhle przy ulicy Hipotecznej 
10, farbiarnie Kaiserbrechta przy Zgierskiej 69/71, Kazimierza Wajna przy 
Bicha (Sierakowskiego) 5 i Chaima Temkina przy Dolnej 9, garbarnie Sa-
muela Brzezińskiego przy Szosie Aleksandrowskiej 12, Teodora Karscha 
przy Zgierskiej 104, Szymsia Mazelsio przy Złotej 68 (Bałuty), tartak Jana 
Walkiewicza przy Trellenberga 8, cegielnie Häuslera i Maurera, fabryka 
Angielsko-Polskiego Przemysłu Gumowego „Gentleman”.  

Plany ekspansji na północ od Bałut
       
Władze miejskie jeszcze przed wojną w 1913 roku (plan regulacyjny prof. 
Hermana Jansena) wiedziały, że rozwój miasta można będzie osiągnąć 
tylko wtedy, jeżeli kolejne tereny podmiejskie zostaną włączone w granice 
Łodzi, zwłaszcza, że na racjonalną rozbudowę terenów pozamiejskich mia-
sto mogło mieć wpływ tylko pośredni, najwyżej opiniodawczy. Pisano już 
po wojnie: Sześćset tysięczna ludność rozpiera obecne granice miasta (...) 
Jak kilkadziesiąt lat temu, tak i obecnie, podmiejskie tereny rozbudowują 
się w zawrotnem tempie. Tysiące robotników i pracowników umysłowych 
z braku mieszkań w granicach miasta, osiedlają się w sąsiednich wioskach 
lub miasteczkach. Powstają domy mieszkalne na poczekaniu na terenie 
nierozplanowanym, nie kierowane ręką urbanisty. W dniu 31 sierpnia 
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1920 roku Rada Miejska poleciła Magistratowi zwrócenie się do władz 
centralnych o przystąpienie do przymusowego wykupu gruntów podmiej-
skich w promieniu co najmniej 15 km od centrum miasta w celu umożli-
wienia miastu dalszego rozszerzania się oraz założenia kolonii mieszkalnej 
dla robotników i urzędników. Planowany rozwój terytorialny Łodzi obej-
mował tereny leżące na północ i północny wschód od granic miejskich.  
W tym celu, powołując się na ustawę o reformie rolnej, zamierzano zaku-
pić majątki rolne Julianów-Marysin, Łagiewniki A, Łagiewniki B, Sikawa  
i Stoki oraz osadę Rogi. W czerwcu 1925 roku postanowiono jako pierwszy 
nabyć od spadkobierców Ernsta Leonhardta i Zygmunta Richtera majątek 
Łagiewniki A z lasem, zasiewami, zarybionymi stawami i zabudowaniami. 
Projekt parcelacji majątku – wytyczenia dróg i wymierzenia działek był już 
przygotowany, potrzebny był jednak ogólny program rozbudowy miasta  
z normalizacją typów budynków podmiejskich w celu nadania dzielnicom 
peryferyjnym i podmiejskim estetycznego wyglądu zgodnego z regulacyj-
nymi potrzebami miasta.
Ulice powstałe na  terenach podmiejskich dostosowywane były do potrzeb 
danej wsi, a nie warunków życia wielkomiejskiego: Jeżeli miasto chce, aby 
tych podmiejskich terenów nie spotkał los Bałut lub Chojen, musi dążyć, by 
pod względem zabudowy i regulacji na tereny te miało bezwzględny wpływ. 
Najwłaściwszą ku temu drogą jest włączenie do miasta tych obszarów, któ-
re w przewidywanym rozwoju miasta stać się muszą jego przedmieściami. 
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w czerwcu 1927 roku frakcja radnych PPS 
postulowała przyłączenie do Łodzi części okolicznych gmin wiejskich oraz 
przeprowadzenie planu regulacyjnego podając jako przykład Bałuty: Stan 
tej dzielnicy pod względem sanitarnym i rozbudowy jest tak okropny, iż 
nawet obecnie nowy opracowany plan przez prof. Michalskiego niewiele 
narazie pomoże, gdyż chcąc przeprowadzić odpowiednie arterie komunika-
cyjne, skwery, zieleńce, parki, boiska dla młodzieży oraz należytej szerokości 
ulice, trzebaby czekać całe dziesiątki, a nawet setki lat, gdy wybudowane 
domy frontowe runą w gruzy, aby na ich miejsce wystawiając nowe, cofnąć 
je parę metrów w głąb podwórza. Trzebaby zburzyć całe dzielnice miasta, 
aby dać takie rozplanowanie ulic, jakiego wymaga kultura nowoczesnych 
miast. Magistrat uznając doniosłość idei miast-ogrodów i miast-lasów rozpa-
trzył wniosek, opracował projekt rozszerzenia granic i przesłał w 1929 roku 
projekt Wielkiej Łodzi z uzasadnieniem inkorporacji. W części północnej 
proponowano włączyć do Łodzi: z gminy Radogoszcz – wsie Piaskowiec 
(obecnie osiedle Piskowiec), Arturówek, Doły, Żabieniec, Radogoszcz, 
Rogi, Różki i pozostałą część wsi Bałuty Stare oraz folwarki Pabianka, 
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Lorenców, Marysin III i pozostałą część folwarku Marysin II; z gminy Ła-
giewniki – wsie Modrzew, Łagiewniki Małe, Łagiewniki-Klasztor i część wsi 
Skotniki oraz kolonię Chełmy, część folwarków Łagiewniki, Łagiewniki A  
i parafię łagiewnicką; z gminy Nowosolna – części wsi Antoniew Stokow-
ski i Antoniew Sikawski. 
Plan regulacji Łodzi obejmujący tereny przewidziane w przyszłej inkorpo-
racji sporządzony przez prof. Michalskiego z Warszawy wystawiony został 
na widok publiczny od 15 czerwca do 15 lipca 1928 roku w celu umożli-
wienia mieszkańcom zgłaszania zastrzeżeń. Komisja do spraw rozszerzenia 
granic miasta Łodzi zgłosiła wniosek o przyłączenie do miasta terenów  
o łącznej powierzchni 8 678 ha. Do inkorporacji przekonywano powołu-
jąc się znowu na przykład Bałut: Bałuty przed wojną przedstawiały obraz 
niepospolitego zaniedbania. Pod względem liczby mieszkańców Bałuty 
mogły współzawodniczyć z większymi miastami Królestwa Polskiego,  
a jednak urządzone były na prawach wsi. Nic więc dziwnego, że sprawa 
urządzeń dobra publicznego, sprawy oświetlenia i bruków – znajdowały 
się tu w stanie więcej niż opłakanym (…) Pod względem oświetlenia ulic 
Bałuty dziś niewiele ustępują śródmieściu. Również w dziedzinie zabruko-
wania ulic są do zanotowania wielkie postępy. Wspaniałe gmachy szkol-
ne wybudowane w tej dzielnicy przez zarząd miasta Łodzi, umożliwiły 
dziatwie najbiedniejszych warstw ludności Bałut spędzanie kilku godzin 
dziennie w zdrowych, budzących smak i zmysł estetyczny pomieszcze-
niach. Gmachy te oznaczają zarazem zdobycz architektoniczną wysokiej 
miary, co dla Bałut słynących ze swej brzydoty, ma szczególnie doniosłe 
znaczenie. Ostatnimi czasami zarząd miejski przystąpił do wykonania serii 
robót nad skanalizowaniem Bałut. Przeprowadzone w tej dzielnicy kanały, 
choć posiadają charakter prowizoryczny, już obecnie zabezpieczają od 
powodzi, a także od cuchnących wyziewów, pochodzących z otwartego 
ścieku, którym spływały nieczystości z rzeźni bałuckiej.
Plan parcelacji Łagiewnik wzbudził ogromnie dużo zastrzeżeń, postano-
wiono więc rozpisać konkurs na nowy, odpowiadający ówczesnym potrze-
bom miasta i mniej zamożnej ludności plan. Przeznaczenie w projekcie 
pierwotnym 68 % tego terenu na parcele mieszkalne o średniej powierzch-
ni 0,5 ha dawało możliwości urządzenia tylko 524 działek. Postanowio-
no więc zmniejszyć powierzchnię parcel (1/4 ha), i wprowadzić zabudowę 
domkami dwurodzinnymi (licząc średnio 10 osób) co dałoby możność 
zamieszkania na tym obszarze około 10 000 osobom. Ponadto w planie 
miały być ujęte tereny przeznaczone na park ludowy, boiska sportowe, 
place zabaw, instytucje użyteczności publicznej (oddział poczty, lecznica 
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Kasy Chorych itd.) oraz uwzględniony rezerwat leśny. Ponadto należało 
wytyczyć arterię komunikacyjną łączącą Łódź z Łagiewnikami (aleja o sze-
rokości 60 m, dzisiejsza ulica Wycieczkowa) oraz ulice przyszłego Miasta-
Lasu (szerokości minimum 12 m) z domami przy nich rozmieszczonymi 
co 60 m. Nowy konkurs rozstrzygnięto w listopadzie 1929 roku – zwycię-
żył projekt inż. K. Lisowskiego i inż. J. Graefe z Warszawy. 
Obszar parcelacji był urządzany przez władze łódzkie do wybuchu II woj-
ny światowej i po wojnie, ale chociaż był własnością gminy Łódź, aż do 20 
grudnia 1945 roku nie został przyłączony do miasta (wprawdzie zarządze-
niem niemieckich władz okupacyjnych z 1 stycznia 1940 roku utworzona 
została tzw. Wielka Łódź obejmująca omawiane tereny, ale po wyzwoleniu 
nie uznano tego aktu inkorporacji). Dopiero wydane w grudniu 1945 
roku rozporządzenie Rady Ministrów spowodowało włączenie do miasta 
m.in. całej gminy Radogoszcz i wielu wsi z gmin Łagiewniki, Bruss, No-
wosolna i Widzew, które weszły później w skład dzielnicy Łódź-Bałuty.  
W ten sposób dawne, stare Bałuty, które dotąd leżały na skraju miasta 
nagle znalazły się bliżej centrum Łodzi niż północnej granicy dzielącej 
miasta Łódź i Zgierz. Był to więc kolejny etap "rozpływania  się" Bałut  
w wielkomiejskiej aglomeracji i przenoszenia tej historycznej nazwy topo-
graficznej na znacznie większy obszar.
Uchwałą Rady Narodowej m. Łodzi z 27 maja 1946 roku wprowadzono 
podział miasta na 3 dzielnice Północ, Śródmieście i Południe – Bałuty 
znalazły się oczywiście w dzielnicy Łódź-Północ. Od 1 stycznia 1954 roku 
obowiązywał już podział miasta na 7 dzielnic, osobną dzielnicę stano-
wiły Bałuty. Paradoksalnie jednak dzielnica Bałuty obejmowała tereny 
północno-zachodniej Łodzi, podczas gdy dawna wieś Bałuty znalazła się 
w obrębie dzielnicy Staromiejskiej. Wreszcie ponownie zrewidowano po-
dział miasta i z dniem 1 stycznia 1960 roku utworzono 5 dzielnic, łącząc 
dzielnicę Bałuty z dzielnicą Staromiejską (z drobnymi korektami). Tym 
sposobem dawna, niewielka obszarowo wieś, dała swoją nazwę najwięk-
szej jednostce podziału terytorialnego miasta (aż 78,9 km2, podczas gdy 
cała Łódź po inkorporacji w 1915 roku liczyła zaledwie 58,75 km2). Taki 
podział miasta trwał do 31 grudnia 1992 roku, lecz mimo iż został on for-
malnie zniesiony i dzielnice jako jednostki terytorialne przestały istnieć,  
w powszechnej świadomości łodzian i nie tylko łodzian, funkcjonuje na-
zwa Bałuty obejmująca północną Łódź o bliżej nieokreślonej granicy po-
łudniowej, przesuwanej przez wielu nawet poza  historyczne Stare Miasto, 
najczęściej do ulic Północnej i Ogrodowej – sztucznej granicy administra-
cyjnej, a niekiedy nawet do placu Wolności (sic !).
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Lidia Zysiak

Moje Bałuty

Architektura dzielnicy Łódź-Bałuty dość czytelnie ukazuje historię tego 
obszaru administracyjnego Łodzi. Są tu miejsca niezmienione od czasów 
ich powstania, są cenne stare obiekty poddane rewitalizacji i świetnie 
przystosowane do nowej funkcji, jest kilka osiedli mieszkaniowych, a tak-
że nowe znaczące budynki różnie nawiązujące do istniejącej tkanki. Na 
terenie powiększonej dzielnicy znajdują się wyższe uczelnie, duże targo-
wiska, zabytkowe parki i cmentarze, ogromny kompleks Lasu Łagiewnic-
kiego. Obecny zasięg terytorialny tej dzielnicy jest bardzo duży i znacznie 
wykracza poza tereny dawnej wsi Bałuty, wcielonej do Łodzi przeszło sto 
lat temu. W tym ogromnym zróżnicowaniu przestrzennym i architekto-
nicznym Bałut jest kilka obszarów, które zasługują na uwagę.

Stare Bałuty

Najczęściej opisywaną, najchętniej odwiedzaną przez turystów i najstarszą 
częścią Bałut jest teren zbliżony do tego, na którym w 1940 roku Niemcy 
utworzyli Litzmannstadt Getto. To tutaj istnieją kamienice i miejsca, któ-
re nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat. Niedawno odpowiedziałam na 
prośbę, poprzez Facebook, od pewnej pani z Izraela, i przesłałam jej kilka 
zdjęć kamienicy na ul. Wojska Polskiego, w której mieszkała pod koniec 
lat czterdziestych ubiegłego wieku. Ucieszyła się bardzo, bo wszystko wy-
glądało jak obraz zapamiętany w jej dzieciństwie.
Istnieją tu prawie niezmienione od 70 lat kamienice i podwórka, istnieją 
wśród nowszej zabudowy kawałki brukowanych traktów, fragmenty muro-
wanych ogrodzeń, stare kapliczki, a także częściowo lub w całości zacho-
wane schrony. Swoistego bieda-klimatu dodają wciąż znajdujące się na po-
dwórkach drewniane komórki, często z charakterystycznymi gołębnikami. 
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Kamienice, które tutaj powstały, nie mają bogatego wystroju, budowane 
były tanio i szybko, pozbawione były jakichkolwiek wygód czy dostępu 
do zieleni. Mieszkał w nich przede wszystkim polski i żydowski lumpen-
proletariat, robotnicy pracujący w łódzkich i bałuckich fabrykach. Zda-
rzały się jednak wyjątki, i takim właśnie jest kamienica usytuowana przy 
ul. Wrześnieńskiej 4. Ta niewielka, niewyróżniająca się architektonicznie 
kamienica na Starych Bałutach ma jeden element, który sprawia, iż bu-
dynek jest wyjątkowy, zdobi go bowiem pomnik Tadeusza Kościuszki. To 
pierwsza podobizna generała w Łodzi, a stoi w tym miejscu już od 1903 
roku. Tę wyjątkowość wzmacnia jeszcze fakt, że projektantem i wykonaw-
cą rzeźby był właściciel kamienicy – majster murarski Stefan Szylke.
W niezmienionym od kilkudziesięciu lat stanie istnieje ważny w różnych 
okresach historycznych plac Kościelny. Plac jest jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych miejsc związanych z historią Litzmannstadt Getto. Nad 
placem górują dwie neogotyckie wieże kościoła pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Trójnawowa świątynia zbudowana została w latach 
1888-1897, w stylu neogotyckim, według projektu architekta warszawskiego 
Konstantego Wojciechowskiego i zajęła miejsce drewnianego kościoła prze-
niesionego na ul. Ogrodową. W neogotyckiej świątyni, w czasie okupa-
cji mieścił się magazyn zrabowanego mienia żydowskiego, a od 1942 roku 
magazyn rzeczy pozostałych po Żydach zamordowanych w Chełmnie nad 
Nerem. W kamienicach i budynkach przy Placu Kościelnym swą siedzibę 
miały instytucje ważne dla funkcjonowania getta. Obok wejścia do świątyni 
znajdował się znany z fotografii archiwalnych most nad ulicą Zgierską, łą-
czący dwie części getta. Naprzeciw kościoła siedzibę miała komenda policji 
żydowskiej.
Obecnie, plac nie ma większego znaczenia w mieście. Z obiektów two-
rzących plac, remontu doczekał się jedynie kościół. Tuż obok placu, na 
rogu ulic Łagiewnickiej i Wojska Polskiego wciąż istnieje jednopiętrowy 
budynek wzniesiony w 1895 roku przez żydowskiego kupca Jojne Pilicera. 
Dawniej zamykał od południowo-zachodniej strony targowisko miejskie. 
W latach okupacji niemieckiej budynek znalazł się na terenie getta ży-
dowskiego i funkcjonowała w nim kuchnia dla inteligencji i lekarzy. Dziś, 
mimo licznych chaotycznych przebudowań i przemalowań, w dalszym 
ciągu jest interesującym obiektem, oddającym klimat czasów, w których 
powstał, co wykorzystano już w kilku filmach.
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Socrealizm na Starych Bałutach

Po wojnie, pod koniec lat 40 przebudowę Łodzi rozpoczęto właśnie od 
Starych Bałut. Istniejąca tam bezwartościowa, chaotyczna zabudowa mia-
ła zostać doszczętnie zburzona i zastąpiona wielkomiejską, na miarę me-
tropolii, z szerokimi bulwarami, zielenią, usługami, centrami kultury. 
Zamierzeniom takim miały sprzyjać znaczne zniszczenia i wyburzenia  
z okresu okupacji, kiedy teren ten stanowił obszar getta.  Ogólna koncepcja 
przebudowy Bałut powstała w warszawskiej pracowni, pod kierownictwem 
urbanisty i architekta Ryszard Karłowicza, a następnie została uzupełniona 
przez projektantów z łódzkiego Miastoprojektu pod kierunkiem architekta 
Bolesława Tatarkiewicza. W projekcie tym zakładano, że powstanie dzielnica 
składająca się z sześciu osiedli z własnymi centrami lokalnymi, w tym dwo-
ma o znaczeniu ogólnodzielnicowym: Nowym Placem w miejscu Rynku 
Bałuckiego i Rynkiem Starego Miasta. Niestety, plany te zrealizowano tyl-
ko częściowo. Z projektowanych sześciu zespołów powstały jedynie cztery,  
a i tam nie wszystko zostało wyburzone i wybudowane tak, jak planowano.
Najpełniej zrealizowano Osiedle Staromiejskie usytuowane w pobliżu Ryn-
ku Starego Miasta. Mimo założeń kierunku socrealistycznego, obowiązu-
jącego wówczas w Polsce, układ urbanistyczny Osiedla Staromiejskiego 
odczytuje się jako dość swobodny i „miękki”. Wynika to zapewne  z poło-
żenia tego zespołu – w pobliżu skarpy i doliny rzeki Łódki. Wybudowano 
tu nie tylko domy mieszkalne, ale i niezbędną infrastrukturę społeczną: 
szkoły, przedszkole, przychodnię zdrowia, bibliotekę. W licznych budyn-
kach usytuowany jest handel i usługi. Wszystkie obiekty mają formę dość 
prostą, ale o dobrych proporcjach i w przyjaznej, ludzkiej skali. Archi-
tektoniczne elementy socrealistyczne, jakie tu znajdziemy, to: kolumny, 
gzymsy, attyki, niekiedy lizeny oraz sgraffitowe płyciny (umieszczone na 
budynku przy ul. Podrzecznej). W niektórych budynkach zastosowano 
również rozwiązania modernistyczne, takie jak przeszklone łączniki czy 
narożniki z zaokrąglonymi balkonami.
Najważniejszym punktem osiedla jest Stary Rynek, który ma trzy pierzeje 
utworzone z trzykondygnacyjnych budynków ze stromymi dachami i ar-
kadowymi podcieniami w parterze. Socrealistyczne budynki mają charak-
ter historyzujący i miały nawiązywać do jatek Marconiego usytuowanych 
w tym miejscu, a zburzonych w 1947 roku. Nie zrealizowano czwartej 
pierzei rynku, od strony południowej, przez co plac nieco zagubił swoją 
historyczną, zwartą formę. Kilka lat temu władze miasta przyjęły koncep-
cję zamknięcia południowej ściany Starego Rynku gmachem delegatury 
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urzędu miasta Łódź-Bałuty, ale planów tych nie kontynuowano. Powstał 
również projekt przebudowy posadzki placu, na którym miały stanąć 
nowe obiekty małej architektury, w tym inaczej uformowane murki, fon-
tanna, specjalnie zaprojektowane ławki. Dla tej inwestycji wydano nawet 
pozwolenie na budowę, ale prawdopodobnie z braku funduszy nie doszło 
do jej realizacji. Plac ten, mimo iż jest ważnym miejscem dzielnicy i istniał 
w Łodzi od początku jej historii,  dziś jest przestrzenią zaniedbaną, opusz-
czoną i zapomnianą. Całe osiedle to jednak harmonijny zespół z wyraźnie 
określonymi elementami, takimi jak ulica, plac, skwer, wewnętrzny dzie-
dziniec, podwórko, z prostą, ale niepowtarzalną architekturą. Obecnie, 
po raz pierwszy od czasów realizacji, wykonano remonty elewacji wielu 
budynków. Niestety, w wielu przypadkach, powstały nowe „styropianowe” 
fasady, na których zagubił się skromny detal (zniknęły gzymsy) i pojawiły 
się „tortowe” kolory.   
Interesującym obiektem, który powstał równolegle z Osiedlem Staromiej-
skim, jest modernistyczny budynek pętli tramwajowej w parku Staromiej-
skim, zwany po łódzku „krańcówką”. Prasa opisywała go jako najnowo-
cześniejszy w Europie, a budowniczowie chwalili się dwoma przystankami 
miejskich i podmiejskich tramwajów na końcach 140-metrowej poczekalni, 
kioskami i izbą dla matki z dzieckiem. Budynek służył miejskiemu prze-
woźnikowi do stycznia 2004 roku. W 2006 roku obiekt został wpisany 
do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego. Po przekazaniu go przez 
miasto architektom, został poddany rewitalizacji. W 2015 roku stał się sie-
dzibą Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów i otrzymał nazwę „Przystanek 
Architektura”. Obecnie znajdują się tam biura i część klubowa, w której 
odbywają się liczne spotkania, szkolenia i warsztaty przeznaczone nie tyl-
ko dla architektów. W drugim etapie, pod wiatą powstaną szklane ściany 
sali wystawowej i wykładowej, które nie przesłonią zabytkowej konstruk-
cji,  pomiędzy nimi zostanie miejsce na przystanek tramwajowy. Zgodnie  
z umową z miastem, krańcówka ma być dostępna w awaryjnych sytu-
acjach, kiedy któraś z linii będzie musiała zmienić trasę. Cała inwestycja 
to przykład dobrej rewitalizacji, która ma szansę uporządkować i zmie-
nić nie tylko sam obiekt, ale i jego otoczenie.
Oprócz Osiedla Staromiejskiego, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku powstały jeszcze zespoły: Bałuty I zlokalizowane na północ od ul. 
Wojska Polskiego, Bałuty IV w rejonie ulicy Zachodniej oraz Bałuty V 
w okolicy ulic Limanowskiego i Wrocławskiej. Budując nowe obiekty, 
znacznie rozluźniono zabudowę, która w środku kwartałów ulic przybrała 
formę wolnostojących bloków. Budynki przy głównych ulicach uzyskały 
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reprezentacyjny wygląd, w obowiązującym wtedy stylu socrealistycznym. 
Najbardziej wyrazistym przykładem takiej zabudowy jest potężny dom 
mieszkalny przy ulicy Wojska Polskiego, licowany piaskowcem z charak-
terystyczną, sięgającą drugiego piętra bramą przelotową oraz kolumno-
wym tralkowaniem płytkich loggii. Niektóre ulice uzyskały dużą szerokość  
i zostały dobrze zakomponowane, lecz, niestety, często pozostały bez wy-
lotu, bowiem nie zdecydowano się na wyburzenie blokujących je starych 
kamienic. 
Na skutek niedokończenia realizacji wspomnianych zamierzeń, w miej-
scach tych powstał i trwa do dziś, swoisty chaos przestrzenny. Obok mo-
numentalnych domów mieszkalnych z eleganckimi parterami handlowymi, 
istnieją stare kamienice z komórkami na podwórkach i niewielkie, wciąż 
zamieszkałe „drewniaki”, wąskie uliczki przecinają szerokie aleje z komu-
nikacją miejską, obok zabudowanych kwartałów można spotkać fragmen-
ty starego bruku, ogrodzenia czy drzewa owocowe dawnego ogródka. 
Od niedawna te kontrasty są wzbogacane przez dość przypadkowo powsta-
jące najnowsze obiekty, które, budowane przez deweloperów, „wciskają się” 
w istniejącą zabudowę, bez poszanowania ani dla obecnych, ani dla daw-
nych uwarunkowań urbanistycznych.

To, co pozostało i to, co straciło szansę

Wśród tych różności znajdują się też nieliczne interesujące budynki  
z dawnych lat, takie jak obecny zespół szkół przy ul. Staszica. Kompleks 
ten, zaprojektowany przez architekta Wiesława Lisowskiego, składa się z 
dwóch dwupiętrowych gmachów głównych, początkowo przeznaczonych 
na dwie szkoły powszechne (męską i żeńską) oraz parterowego łączni-
ka mieszczącego salę gimnastyczną wraz z rozbieralnią i natryskami oraz 
salę robót ręcznych i salę do nauki gospodarstwa domowego. Obiekt ten 
powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku i przypomina nieco zało-
żenie pałacowe z elementami neorenesansowymi i neobarokowymi. Usy-
tuowanie budynków wymuszone jest geometrią działki o zarysie trójkąta, 
którego ramiona przebiegają wzdłuż linii zabudowy ulic.   
W tym samym mniej więcej czasie i przez tego samego architekta zapro-
jektowany został również inny ciekawy budynek szkoły. Jest to obiekt przy 
ul. Drewnowskiej, zbudowany na planie litery H, architektonicznie nawią-
zujący stylem do klasycyzmu, a portykiem wspartym na kolumnach, do 
polskiej tradycji dworkowej. Najładniej prezentuje się okazała kolumnada, 
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którą można zobaczyć od strony południowej. Pierwotnie była to sied-
mioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. W czasie okupacji, jak wiele 
innych budynków, szkoła była siedzibą gestapo. Po zakończeniu II wojny 
światowej budynek powrócił do swego pierwotnego przeznaczenia. Obec-
nie znajduje się w nim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 
Bolesława Chrobrego.
Przy okazji pokazywania tych dwóch obiektów nie mogę się oprzeć chęci, 
aby wspomnieć, że w niepodległej Polsce Łódź była pierwszym miastem 
w którym podjęto uchwałę (w 1919 roku) o powszechnym nauczaniu.  
Z tego powodu, wybudowano w okresie międzywojennym w Łodzi aż 
osiem szkół według projektów Wiesława Lisowskiego.  
Ważnym budynkiem na terenie byłego Litzmannstadt Getto jest budynek 
dawnego szpitala im. Heleny Wolf. Został wybudowany w latach 1927-1930 
według planów architektonicznych Witolda Szereszewskiego, z funduszy 
Łódzkiej Kasy Chorych. Mieści się przy ul. Łagiewnickiej 36 i jest jednym 
z najlepszych przykładów stylu Art déco w Łodzi. W okresie okupacji znaj-
dował się na terenie getta, pełniąc rolę głównego szpitala. Po zakończeniu 
wojny szpital nosił imię Heleny Wolf i działał do końca lat osiemdziesiątych 
XX w. jako szpital położniczy. W latach 70. budynek został wpisany do 
rejestru zabytków, obecnie jest własnością prywatną. Właściciel uzyskał po-
zwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku z przeznaczeniem na hotel 
i część handlową, jednak od wielu lat nic się w nim nie dzieje. W okresie 
międzywojnia był jednym z najbardziej eleganckich gmachów na osiedlu 
Bałuty, dziś jest nieczynny i w opłakanym stanie.
Miejscem, które nie doczekało realizacji wcześniejszych planów, jest rów-
nież plac Rynku Bałuckiego. W założeniach miał to być reprezentacyjny 
plac dzielnicy, przy którym projektowano budowę gmachów użyteczności 
publicznej takich, jak dom kultury, Dom Partii, teatr, muzeum, dom han-
dlowy, hotel.  Obiekty miały mieć charakter wielkomiejski, monumentalny, 
a akcent wysokościowy, planowany na osi Piotrkowska-Zgierska, wiązałby 
plac i Bałuty z resztą starej zabudowy miasta.  Przez wiele lat po wojnie, po 
czasie Litzmannstadt Getto, plac pełnił rolę targowiska, budynki tworzące 
pierzeje placu przetrwały w niezmienionym kształcie, zmieniała się tylko 
forma przestrzenna kramów i stanowisk targowych. W zamierzeniach pla-
nistów, wciąż jednak były zakusy na stworzenie placu wielkomiejskiego, 
zwłaszcza, że tak mało jest dobrych otwartych, zorganizowanych miejsc 
w Łodzi. Wobec braku planu miejscowego dla tego terenu, od 2003 roku, 
środowisko urbanistów i architektów łódzkich nie miało jednak wpływu 
na zagospodarowanie Rynku Bałuckiego. Z inicjatywy środowiska kupiec-
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kiego zaprojektowano i wybudowano halę targową, która zajęła niemalże 
całą powierzchnię placu. Obiekt ten, parterowy budynek o ciężkiej żel-
betowej konstrukcji, zupełnie zmienił charakter miejsca, nieodwracalnie 
przekreślając szansę na dobry plac miejski Starych Bałut.
 

Dziedzictwo potęgi Poznańskich

Tak bardzo potrzebną funkcję otwartej i dobrze zorganizowanej przestrze-
ni miejskiej, tak w dzielnicy bałuckiej, jak i w całym regionie łódzkim,  
a nawet poza nim, przejęła z łatwością Manufaktura. Jest to miejsce nie-
zwykłe, łączy współczesność z historią i obok ulicy Piotrkowskiej stało się 
wizytówką a nawet marką Łodzi.
To nowoczesne centrum handlu, rozrywki i kultury, powstało w XIX-
wiecznych pofabrycznych budynkach wybudowanych przez Izraela Po-
znańskiego, najpotężniejszego łódzkiego fabrykanta pochodzenia żydow-
skiego. Autorem projektu wielu budynków fabryki był Hilary Majewski. 
Obiekty neoromańskie, ceglane, wzniesione zostały w latach 1872-1892. 
Była to jedna z największych fabryk kalisko-mazowieckiego okręgu prze-
mysłowego. Znacjonalizowana w 1945 roku, funkcjonowała jako „Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego” aż do początku lat 
90. ubiegłego wieku, gdy przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.
Po wielu latach działań projektowych i inwestycyjnych, w maju 2006 roku, 
z inicjatywy potomków dawnych właścicieli otworzone zostało Centrum 
Handlowe Manufaktura. Imprezie otwarcia towarzyszyła gwałtowna burza 
z gradem. Zdaniem João Carlosa Pereiry Xaviera, ówczesnego dyrektora 
centrum handlowo-rozrywkowego, był to szczęśliwy traf, gdyż w Portugalii 
deszcz jest najbardziej pożądanym wydarzeniem w dniu ślubu. Feta ścią-
gnęła do Łodzi pięć tysięcy gości z całego kontynentu. Inwestorami całego 
założenia były francuskie firmy Paris-Orléans i Froncière Euris, dewelope-
rem firma Apsys. Głównym celem Apsysu było udostępnienie Manufaktury 
mieszkańcom Łodzi i tym samym otworzenie tej przestrzeni dla miasta, 
zatem dążono do tego, aby obiekt stał się atrakcyjny dla wszystkich. Budyn-
ki bez znaczenia historycznego zbudowane po 1930 r., zostały zburzone,  
a budowle z cegły zrekonstruowane zgodnie z ich pierwotnym wyglądem.
Cała inwestycja była wielokrotnie nagradzana i stała się wzorcowym przed-
sięwzięciem w zakresie rewitalizacji. Kompleks składa się z kilkunastu post-
industrialnych budynków z charakterystycznej dla Łodzi czerwonej cegły, 
uzupełniony o nowo wybudowaną galerię handlową. W historycznej ar-
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chitekturze Manufaktury można odnaleźć dwa główne style: industrialny 
(budynki z czerwonej cegły) oraz Art Nouveau (monumentalna brama 
wjazdowa). Brama jest jedną z najokazalszych w środkowej Europie, skła-
da się z 4500 elementów, waży 3,7 tony, ma 7,5 m wysokości oraz 4,8 m 
szerokości. To właśnie ta brama była bohaterką licznych ujęć filmowych  
i telewizyjnych oraz nie mniejszej liczby anegdot.
Najbardziej imponującym odrestaurowanym budynkiem jest pięciokondy-
gnacyjna dawna przędzalnia bawełny przy ul. Ogrodowej. Od 2009 roku 
funkcjonuje w niej czterogwiazdkowy hotel Andel's, z największym w Ło-
dzi centrum konferencyjnym. Hotel należy do austriackiej sieci Vienna 
International Hotels. Obiekt poddano dokładnej rewitalizacji zgodnie ze 
wskazówkami konserwatorskimi, dzięki czemu zachował swój historycz-
ny charakter. Dużą atrakcją hotelu jest oszklony basen usytuowany na 
ostatnim piętrze budynku. Niecka basenu znajduje się w XIX-wiecznym 
żeliwnym zbiorniku przeciwpożarowym fabryki Poznańskiego. Przez czę-
ściowo szklaną podłogę obok niecki można obejrzeć żeliwne ściany sta-
rego zbiornika.
Pozostałe budynki na terenie Manufaktury mają zbliżony wygląd, ale wiel-
kością ustępują przędzalni. Poza licznymi sklepami znalazł tam miejsce 
nieomalże każdy rodzaj rozrywki; są liczne restauracje, kawiarnie, a także 
kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, dyskoteka, kluby karate i fitness oraz 
kino z 15 salami. Manufaktura to również kompleks kulturalny, w skład 
którego wchodzą: oddział Muzeum Sztuki ms2, Kinderplaneta, Muzeum 
Miasta Łodzi, Muzeum Fabryki, Experymentarium i Międzynarodowe 
Centrum Promocji Mody.
Centralną częścią Manufaktury, łączącą nieomalże wszystkie funkcje, jest 
3,5 hektarowy rynek. Plac ten podzielono na zróżnicowane przestrzenie  
o różnym charakterze. Dla odpoczynku stworzono zielone aneksy z ła-
weczkami, a także drewniane podesty przeznaczone na ogródki restaura-
cyjne w sąsiedztwie „rzeki”. Elewacje z cegieł, lampy oraz podświetlone 
fontanny tworzą przyjazną atmosferę tego miejsca. Najdłuższa fontanna  
w Europie, licząca 250 m, jest czynna cały rok, jest główną atrakcją rynku 
i stanowi muzyczną arterię. Jest to miejsce spotkań i odpoczynku zarówno 
łodzian jak i turystów. Odbywają się tu liczne koncerty, zawody sportowe 
i festyny. O każdej porze roku przygotowywane są sezonowe atrakcje. 
Latem powstaje plaża z nadmorskiego piasku i wyrastają palmy, zimą lo-
dowisko obok ogromnej choinki. 
Nie każdy lubi Manufakturę, niektórych odstraszają tłumy, brak intym-
ności, duże skomercjalizowanie tego miejsca. Niewątpliwie jednak jest to 
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przykład ożywienia obiektów dawnego imperium fabrykanckiego, przykład 
doskonałego wykorzystania historycznych wartości dla nowych potrzeb.
Tuż obok, w sąsiedztwie Manufaktury usytuowany jest jeden z najbardziej 
efektownych budynków Łodzi – dawny pałac Izraela Poznańskiego, gdzie 
obecnie swą siedzibę ma Muzeum Miasta Łodzi, a w później dobudowa-
nych skrzydłach mieszczą się niektóre komórki Urzędu Miasta Łodzi oraz 
Urząd Skarbowy. Obiekt uznawany jest za największą rezydencję fabry-
kancką w Polsce.
Pałac zaprojektowany był pierwotnie jako oparta o wzorce renesansu francu-
skiego budowla o charakterze reprezentacyjno-handlowym i mieszkalnym. 
Autorem projektu, który nie został w pełni zrealizowany, był architekt mia-
sta Hilary Majewski. Pałac zaczął zyskiwać obecną formę w wyniku prze-
budowy w 1898 roku według projektu Juliusza Junga i Dawida Rosenthala. 
Decyzja o kolejnej modernizacji została podjęta w 1901 roku już po śmierci 
Izraela Poznańskiego. Prace ukończono w 1903 roku i w tym czasie rezy-
dencja uzyskała kształt architektoniczny podobny do dzisiejszego.
Korpus główny budynku ma monumentalny neobarokowy charakter z bo-
gatą dekoracją i alegorycznymi rzeźbami gloryfikującymi przemysł i pod-
kreślającymi rolę fabrykanta w przemysłowym mieście. Nad budynkiem do-
minują kopuły, które kryją reprezentacyjną jadalnię i salę balową. Wnętrza 
mają bogaty i pełen przepychu charakter. Wystrój sal pałacu jest eklektycz-
ny i nawiązuje do stylów drugiej połowy XIX wieku, przy jednoczesnym za-
stosowaniu dekoracji secesyjnej. W korpusie głównym, który pełnił funkcje 
reprezentacyjne i oficjalne, poza dużą jadalnią i salą balową, na piętrze znaj-
dowały się saloniki, a na parterze, w pawilonie połączonym bezpośrednio  
z pałacem, pomieszczenia biurowe i giełdowe. W skrzydle bocznym na dole 
mieściły się magazyny wyrobów gotowych, a na piętrze apartament miesz-
kalny, pokoje gościnne oraz przykryty szklanymi kopułami ogród zimowy.
Rezydencja od czasów I wojny światowej była wielokrotnie przebudowy-
wana i często zmieniała właścicieli. W 1927 roku pałac stał się siedzibą 
Urzędu Wojewódzkiego. W latach 30. XX wieku zlikwidowano ogród zi-
mowy oraz przebudowano niektóre wnętrza. W 1940 roku niemiecki oku-
pant  przeniósł tam naczelne władze i główne wydziały Rejencji Łódzkiej  
(Regierungsbezirk Litzmannstadt). Po wojnie pałac ponownie stał się sie-
dzibą Urzędu Wojewódzkiego, a od 1950 roku Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej. Z końcem lat 50. XX wieku dobudowano skrzydło po-
przeczne, zamykające założenie pałacowe, w którym do dziś swoją siedzibę 
ma Urząd Skarbowy. Nowo postawiona część spowodowała ograniczenie 
pierwotnej powierzchni ogrodu spacerowego.
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Od 1975 roku reprezentacyjna część rezydencji rodziny Poznańskich jest 
siedzibą Muzeum Miasta Łodzi (do 2009 roku Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi). Sukcesywnie przeprowadza się renowację, rewaloryzację i kon-
serwację w trosce o przywrócenie reprezentacyjnemu budynkowi dawnej 
świetności. W wyniku tych działań i przejmowania przez Muzeum kolej-
nych zabytkowych sal pałacu, pomieszczenia w dużej mierze odzyskały 
pierwotny wygląd.  
Obecnie planowane są kolejne prace renowacyjne i dalsze rozszerzenie 
siedziby Muzeum o sale zajmowane przez Urząd Miasta Łodzi. W miej-
scu dzisiejszych pokoi biurowych mają powstać sale ekspozycyjne i edu-
kacyjne. Znikną wtórne podziały, odtworzone zostaną dawne elementy 
wystroju wnętrz. Przebudowie i renowacji ma być również poddany ogród 
przyległy do pałacu. W planach Miasta jest także uporządkowanie prze-
strzeni bezpośrednio sąsiadującej z byłym imperium Poznańskich. Pojawi-
li się nowi inwestorzy, wydane zostały pozwolenia na budowę dla nowo-
czesnych obiektów, które co prawda, już wykraczają poza teren dzielnicy 
Łódź-Bałuty, ale mają szansę stanowić istotny łącznik między tą dzielnicą 
a ścisłym centrum Łodzi.

To, co prawie poza Łodzią

Interesująca stara zabudowa tej części miasta to jednak nie tylko Stare 
Bałuty, tak bardzo obecnie ciążące w kierunku Śródmieścia. Istnieją tu 
dawne mieszkaniowe osiedla podmiejskie oraz zabytkowe obiekty pocho-
dzące z czasów sprzed wcielenia tego obszaru w skład Łodzi.
Jednym z najstarszych osiedli budownictwa jednorodzinnego jest Julia-
nów, który zawsze był ekskluzywną częścią Łodzi. Osiedle założone zosta-
ło przez przemysłowca Juliusza Heinzla, gromadziło łódzką inteligencję, 
bogatszą część społeczeństwa. Przy ul. Biegańskiego, Sowińskiego, Julia-
nowskiej, wille wybudowane w latach 30. XX wieku mieszają się z do-
mami, które powstały kilka lub kilkanaście lat temu. Do dzisiaj możemy 
jednak znaleźć tu bardzo wiele modernistycznych willi. Chyba najbardziej 
rozpoznawalne jest tzw. osiedle skarbowców. W jego skład wchodzi 51 
dwurodzinnych domów typu willowego, zbudowanych w stylu roman-
tyzmu narodowego, tak bardzo typowego dla polskiej architektury mo-
dernistycznej. Ważnym elementem osiedla jest kościół pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego przy ulicy Zgierskiej. Rozpoczętą w 1938 roku budowę 
przerwała wojna. Świątynię ukończono w 1956 roku według oryginalnego 
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projektu, jednak okrojonego, gdyż nie zbudowano rozległej kolumnady  
z dzwonnicą. Do dzisiaj Julianów jest jedną z najbardziej pożądanych 
lokalizacji mieszkaniowych w mieście.
W okresie międzywojnia powstał również zachowany do dziś zespół do-
mów jednorodzinnych na Marysinie wybudowany dla zamożniejszych 
robotników przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych. Są to niewielkie 
szeregowe domy z ogródkami, stojące przy trzech równoległych ulicach, 
po dwa rzędy przy każdej.
W okolicy osiedla Julianowskiego znajduje się inne stare charakterystycz-
ne osiedle mieszkaniowe Bałut, tzw. „Berlinek”. Zespół ten został wybu-
dowany przez niemieckiego okupanta w latach 40. ubiegłego wieku i do 
1945 roku funkcjonował pod nazwą „Am Wiesenhang” Po zakończeniu 
II wojny światowej Niemcy opuścili swoje domostwa, które natychmiast 
zajęli Polacy. „Berlinek” jest miejscem bardzo urokliwym. Jednopiętro-
we budynki ze stromymi dachami, drewnianymi okiennicami i malutkimi 
gankami, przenoszą nas do zupełnie innej epoki. Oprócz klimatycznych 
budynków, możemy odnaleźć tam również spokój, ciszę, ład i porządek, 
czyli typowy niemiecki „ordnung”. „Berlinek" przepełniony jest zielenią, 
a uroku całemu osiedlu dodają z pewnością malutkie ogródki, które znaj-
dują się niemalże przed każdym oknem.    
Równie pożądanym miejscem budowy domów mieszkalnych jest strefa 
zlokalizowana w okolicy Lasu Łagiewnickiego. Osiedla mieszkaniowe, któ-
re tam zbudowano, nie mają bogatej historii ani charakterystycznej archi-
tektury, powstały na terenie dawnych podłódzkich wsi, a ich atrakcyjność 
polega głównie na sąsiedztwie największego obszaru leśnego w granicach 
miasta Łodzi – dawnej Puszczy Łódzkiej.
W granicach Lasu Łagiewnickiego znajdują się najstarsze łódzkie obiekty 
zabytkowe z XVII i XVIII wieku: kościół pw św. Antoniego Padewskiego  
i klasztor o.o. Franciszkanów na wzgórzu Wyglądnica, kapliczki św. Anto-
niego oraz św. Rocha i Sebastiana. Usytuowane tam również są zabytkowe 
XIX-wieczne budynki: pałac Heinzla w uroczysku Park oraz Pałacyk My-
śliwski w uroczysku Arturówek.
Kościół pw. św. Antoniego został wybudowany w latach 1701-1723. Re-
prezentuje on styl barokowy, jest orientowany, murowany, jednonawowy,  
z półkolistą absydą, na planie krzyża łacińskiego. Klasztor powstał w la-
tach 1733-48. Wybudowany jest na planie podkowy, której jedno ramię 
przylega do kościoła, posiada sklepienie częściowo kolebkowe. Całość ota-
cza mur, który szczególnie okazale prezentuje się od strony ul. Okólnej.
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Najstarsze w kompleksie są jednak drewniane kaplice usytuowane nie-
opodal klasztoru, w lesie. Pierwsza, św. Antoniego została wybudowana  
w 1676 roku, druga, św. Rocha pochodzi z początku XVIII wieku. Obie 
zachowały się do czasów obecnych jako jedyne z całego zespołu francisz-
kańskich kaplic łagiewnickich, liczącego sześć obiektów.
Pałac Heinzla wzniesiono w 1898 roku według projektu architekta berliń-
skiego Franza Schwechtena. Budowla posiada bogate eklektyczne zdobie-
nia, z elementami neorenesansowymi. Każda z fasad pałacu zdobiona jest 
innymi elementami. Na uwagę zasługuje portyk głównego wejścia oraz za-
mknięty półkoliście taras reprezentacyjny, przed którym niegdyś znajdowała 
się fontanna. Elewację od strony ogrodu zdobią oryginalne płaskorzeźby  
i rzeźby. Obiekt pozostawał własnością rodziny Heinzlów do czasów roz-
poczęcia II wojny światowej. W czasie wojny w pałacu miał zamieszkać gu-
bernator Hans Frank, ale planów tych zaniechano i usytuowano tam szpital 
oraz pensjonat dla kobiet w ciąży. Po zakończeniu wojny, do 1947 roku 
wojsko radzieckie prowadziło w pałacu Szkołę Oficerską, potem powstał 
tam oddział Szpitala Chorób Płuc. W 2003 roku Urząd Marszałkowski  
w Łodzi przejął pałac od skarbu państwa i w 2015 roku obiekt został sprze-
dany prywatnemu inwestorowi, który zamierza przeprowadzić gruntowny 
remont zabytku i zamieszkać w nim wraz z rodziną. 
Własnością rodziny Heinzlów był wybudowany również pod koniec XIX 
wieku Pałacyk Myśliwski usytuowany w sąsiedztwie stawów w Arturówku. 
Obiekt pełnił funkcję letniej rezydencji Heinzlów. Po II wojnie światowej 
mieścił się tu akademik i placówka ORMO. W 1976 roku niszczejące bu-
dynki przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który 
nie dbał o obiekt, pałac z biegiem lat niszczał i popadał w ruinę. Dopiero 
w 1982 roku teren od władz wykupił prywatny inwestor i po gruntownej 
renowacji pod nadzorem konserwatora zabytków powstał tu hotel. Bryła 
budynku nawiązuje do architektury romantycznej. Pałacyk jest piętrowy, 
kryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami równomiernie umiesz-
czonymi na obu połaciach. Właściciel zadbał o wystrój wnętrz, zarówno 
część hotelowa jak i mieszkalna mają niepowtarzalny charakter nawiązują-
cy do czasów powstania budynku.
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Głód mieszkaniowy

Tak można by zakończyć opowiadanie o architekturze Bałut mniej i bar-
dziej dawnych oraz tych, które powstały jako wynik nowych inwestycji  
w starej tkance, nie zawsze doprowadzonych do końca. Jednak to prze-
mieszanie miało jeszcze ciąg dalszy, bo po II wojnie światowej, w czasie 
wielkiego zapotrzebowania na budownictwo mieszkaniowe, już w latach 
50. i 60. zaczęły powstawać nowe osiedla mieszkaniowe, które powiększały 
Bałuty i Łódź o kolejne obszary wielkomiejskiej zabudowy. Często, w pro-
jektach tych osiedli stare domy jednorodzinne i niewielkie kamieniczki, 
które nie przystawały do nowego układu urbanistycznego, przeznaczano 
do wyburzenia, ale zdarzało się, że dopiero w późniejszym etapie inwesty-
cji. W ten sposób, zabudowa, która bezpośrednio nie kolidowała z nowymi 
obiektami, pozostawała i istnieje do dziś, choć trochę łamie urbanistyczne 
założenia. Nie jest to tak częste jak w Starych Bałutach, ale zauważal-
ne właśnie w tych pierwszych osiedlach, takich jak Doły czy Żubardź. 
Osiedla te składały się z prostych, prostopadłościennych bloków, których 
jedynym wyróżnikiem był rytm balkonów. Program usługowy tych osie-
dli ograniczał się do kilku podstawowych sklepów w parterach bloków, 
żłobka i przedszkola, szkoły i przychodni lekarskiej. Osiedle Doły, dzięki 
usytuowaniu w pobliżu doliny rzeki Łódki, większemu zróżnicowaniu ar-
chitektonicznemu oraz bogatej zieleni, wyróżniało się wówczas w krajo-
brazie miasta, a dziś jest postrzegane jako dobre miejsce do mieszkania, 
dobrze skomunikowane z centrum Łodzi. 
Również w latach 60. rozpoczęto budowę pierwszego osiedla poza pier-
ścieniem kolei obwodowej. Powstało ono na południe od ulicy Aleksan-
drowskiej, na terenach dawnych wsi Żabieniec, Budy Kałowskie i Grabie-
niec. Nazwano je Teofilowem, chociaż osada o tej nazwie leżała po drugiej 
stronie ulicy Aleksandrowskiej. Jego budowa nabrała tempa w latach 70., 
kiedy to powstawało wiele dużych inwestycji. W tamtych czasach było to 
największe łódzkie osiedle. Dominuje w nim standardowa wielkopłytowa 
zabudowa pięciokondygnacyjna, urozmaicona kilkunastoma wyższymi 
budynkami. W zachodniej części usytuowany jest zespół domów jedno-
rodzinnych, w większości w zabudowie szeregowej. Jednym ze współauto-
rów projektowanych budynków mieszkalnych na tym osiedlu była łódzka 
architekt Stefania Stanisławska. Wspominając czasy projektowania, przy-
pomniała, że było to pierwsze spółdzielcze osiedle w Łodzi należące do 
spółdzielni „Lokator”. Teofilów budowano w systemie znanym w całej 
Polsce jako Łódzka Sekcja Mieszkaniowa. Polegał między innymi na tym, 
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by budować szybko i tanio, przy zastosowaniu dużych prefabrykowanych 
elementów powszechnie zwanych „wielką płytą”. W związku z oszczęd-
nościami chciano podobno budować mieszkania ze wspólną łazienką na 
korytarzu, ale łódzcy projektanci nie zgodzili się na takie rozwiązanie.
W osiedlu tym, bardziej niż w pozostałych, powstających wówczas w in-
nych częściach miasta zadbano o tereny zielone i rekreacyjne. Dzisiaj, 
choć zabudowa ta nie jest atrakcyjna pod względem urbanistycznym  
i architektonicznym, obfituje w dorodną, urozmaiconą zieleń nie tylko  
w przestrzeniach między budynkami, ale również w postaci skwerów, par-
ków, szpalerów drzew wzdłuż ulic. Powstało tu również dużo obiektów   
usługowych, takich jak targowiska czy pawilony handlowe, wśród któ-
rych najstarszym i najbardziej znanym jest dom handlowy „Teofil”. 
W tym czasie, koncepcja rozwoju osiedli zakładała tworzenie w pobli-
żu nowych miejsc pracy w tzw. parkach przemysłowo-magazynowych.  
W związku z tym, na północ od ul. Aleksandrowskiej, między torami 
kolejowymi a ul. Szczecińską, powstał Teofilów Przemysłowy. W dalszym 
ciągu istnieją tam dawne zakłady „Elta”, jedna z największych teofilow-
skich fabryk, obecnie będące częścią koncernu ABB. Pozostały też zakła-
dy tekstylno-konfekcyjne „Teofilów”. Nie funkcjonują natomiast Łódzkie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego „Skogar”. W późniejszym czasie powstały 
tu również hipermarkety i nowe obiekty magazynowe. 
W osiedlu stopniowo powstała również infrastruktura społeczna, w tym 
kompleks wodno-wypoczynkowy o zasięgu ogólnomiejskim „Wodny Raj" 
oraz kościoły kilku parafii. Można by pokusić się o stwierdzenie, że Teo-
filów jest organizmem samowystarczalnym, który mógłby funkcjonować 
niezależnie od całego miasta. Jednak jak w większości osiedli łódzkich, 
brak w nim czytelnej kompozycji urbanistycznej i łatwych do zapamięta-
nia elementów krystalizujących plan miasta, takich jak plac, charaktery-
styczne pierzeje ulic, przestrzenna dominanta.
Odnieść to można, choć w mniejszej skali, do innych bałuckich osiedli 
powstających w latach 80., takich jak osiedle im. Władysława Jagiełły przy 
ulicach Zgierska-Julianowska-Łagiewnicka, osiedle im. Stefana Czarnieckie-
go w rejonie ulicy Zgierskiej, Inf lanckiej i Marysińskiej czy chociażby osie-
dle Radogoszcz-Zachód sytuowane w pobliżu Helenówka. Wszystkie one 
zostały wzniesione metodą przemysłową z elementów wielkopłytowych, 
pod względem architektonicznym i urbanistycznym nie różniły się specjal-
nie od innych osiedli łódzkich.
Inaczej natomiast rzecz się miała z osiedlem Radogoszcz–Wschód, które 
powstało nieco później po wschodniej stronie ulicy Zgierskiej, na względ-
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nie pustych terenach dawnej Kolonii Radogoszcz. Osiedle wpisano w ota-
czającą go od północy i wschodu nowo utworzoną ulicę Świtezianki, do 
której doprowadzono od południa przedłużenie alei Włókniarzy w posta-
ci szerokiej alei Sikorskiego. Ta ostatnia stanowiła zaczątek nowego od-
cinka północnej części obwodnicy Łodzi. W ramach zaplanowanej siatki 
ulic powstawały niewielkie zespoły bloków zgrupowanych w tzw. kolonie  
i tworzące stosunkowo kameralne wnętrza urbanistyczne. Ciągi piesze, 
place i osie kompozycyjne nie były dziełem przypadku i wypadkową in-
nych działań, lecz świadomie zaprojektowanymi integralnymi częściami 
całego osiedla. Projekt osiedla powstał w łódzkim biurze projektów „Inwe-
stprojekt”, w pracowni, w której głównymi projektantami byli architekci 
Zdzisław Lipski i Jakub Wujek. Jako początkujący architekt uczestniczyłam  
w radach technicznych dotyczących projektu tego osiedla i obserwowa-
łam jak projektanci, nie zważając na opór władzy i trudności na samej 
budowie, wcielili w życie wiele ze swych oryginalnych pomysłów. Pomimo 
tego, że budynki musiały być zaprojektowane w technologii wielkiej płyty, 
autorzy projektu oprócz interesujących założeń urbanistycznych kształtu-
jących tradycyjny miejski układ osiedla, wnieśli jeszcze kilka innych roz-
wiązań, które sprawiły, że miejsce to nabrało indywidualnego charakteru. 
Architekci dążyli do tego, aby wrócić do takiego kształtowania budyn-
ków, jakie funkcjonowało od lat, zanim pojawiły się betonowe blokowiska.  
W tym celu wyodrębniono w budynkach elementy charakterystyczne, któ-
re należy podkreślić, takie jak wejścia, narożniki czy zwieńczenia. Starano 
się również urozmaicić ściany szczytowe, co przy zastosowaniu wyłącznie 
ograniczonej ilości powtarzalnych prefabrykowanych elementów, nie było 
łatwe. Dodatkowo, aby zindywidualizować poszczególne zespoły zabudo-
wy, autorzy całego założenia urbanistycznego powierzyli wykonanie pro-
jektów pojedynczych kwartałów różnym architektom pracującym wów-
czas w „Inwestprojekcie”.  
W ten sposób powstały różne rozwiązania wejść, narożników, ścian szczy-
towych, niestety jedynie w ramach ówczesnych możliwości. Osiedle Ra-
dogoszcz Wschód uchodzi za jedyne w pełni autorskie osiedle łódzkie 
i za najładniejsze spośród osiedli wielorodzinnych w Łodzi. Trudno jest 
jednak sobie wyobrazić, że twórcy tego osiedla byli niemal buntownikami 
w czasach, gdy o kształcie budynków decydował często przebieg torowiska 
dźwigu, a układ nowych ulic projektowano dopiero wtedy, gdy wokół stały 
gotowe budynki.
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Nauka, kultura i najnowsze czasy

Opowiadając o architekturze dzielnicy bałuckiej nie sposób nie wspo-
mnieć o takim obiekcie jak budynek Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych), zaprojektowany przez 
architekta Bolesława Kardaszewskiego w latach 70. ubiegłego wieku.  
W powojennej historii Łodzi tylko dwa budynki zostały uhonorowane 
nagrodą I stopnia Ministra Budownictwa. Pierwszym wyróżnionym obiek-
tem był Teatr Wielki Józefa i Witolda Korskich, drugim Państwowa Wyższa 
Szkoła Sztuk Plastycznych. Uznaje się, że jest to najwybitniejszy przykład 
późnego modernizmu w Łodzi. Budynek usytuowany jest na południo-
wym stoku doliny rzeki Łódki, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Doły. 
Otrzymał on formę kilku połączonych ze sobą, czterokondygnacyjnych 
zgeometryzowanych brył o silnie przeszklonych fasadach. W elewacjach 
zastosowano zróżnicowane materiały: okładzinę drewnianą, szkło, cegłę 
klinkierową oraz naturalny beton. Przeprowadzony kilka lat temu remont 
zaowocował kilkoma modyfikacjami: zamiast drewna zastosowano alu-
minium, wprowadzono też pomarańczowe ramy okienne. Zdania co do 
trafności tych remontowych zmian są podzielone. W 2013 roku do gma-
chu Akademii Sztuk Pięknych zostały dobudowane dwa nowe obiekty: 
Centrum Promocji Mody z charakterystyczną wielobarwną elewacją oraz 
Centrum Nauki i Sztuki, oba utrzymane w stylistyce sztuki Władysława 
Strzemińskiego, patrona ASP. Starano się aby nowe obiekty były spójne 
architektonicznie z istniejącym budynkami uczelni.
Po transformacji i wielkich przemianach ustrojowych niewiele się zmie-
niło w architektoniczno-urbanistycznym obrazie Bałut. Poza wspomnia-
ną inwestycją Akademii Sztuk Pięknych, powstało kilka zespołów jedno-
rodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz kilka budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wzniesionych w nowych technologiach i pozbawionych 
ograniczeń, jakie niosło zastosowanie tzw. wielkiej płyty. Ich architektu-
ra jest zatem bardziej zróżnicowana, a jakość zastosowanych materiałów 
lepsza. Przykładem tych tzw. „apartamentowców” jest budynek z panora-
miczną windą, o nazwie Sun Tower przy ul. Organizacji WiN, czy przypo-
minający statek budynek „Marina” przy ul. św. Teresy.
Wyrazem innego spojrzenia na miasto i próbą poszanowania historii Ło-
dzi, jest powstały w 2013 roku budynek Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana w Parku Ocalałych – instytucji, której celem jest prowadzenie 
działalności w zakresie popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicz-
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nego dziedzictwa miasta ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydow-
skiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na jego rozwój.
Głównym sponsorem budowy był izraelski biznesmen o łódzkich korze-
niach Mordechaj Zisser. Projekt budynku stworzył izraelski architekt Uri 
Shetrit we współpracy z krakowską pracownią architektoniczną IMB Asy-
metria. Wykonany jest z surowego betonu i szkła, które symbolicznie dzie-
li budynek na trzy części: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Te trzy 
elementy pojawiają się też wokół budynku: kamienie mają symbolizować 
przeszłość, trawniki teraźniejszość, a oczka wodne przyszłość. W miejscu 
tym często organizowane są otwarte wykłady, wystawy, koncerty oraz po-
dejmowane inne działania na rzecz ocalałych i Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata.

A jednak lokalny patriotyzm...

Zabierając się do opisu poszczególnych miejsc i obiektów dzielnicy ba-
łuckiej, widziałam głównie chaos i nawarstwiające się obrazy, będące od-
biciem czasów, w których powstały. Nie myślałam jednak, że tak często 
będę używać przedrostka „naj”. Okazuje się, że biorąc pod uwagę całą 
Łódź, w dzielnicy Łódź-Bałuty są: najstarsze zabytki, najwcześniejsze miej-
sca, najstarsze osiedle spółdzielcze, najładniejsze osiedle mieszkaniowe, 
największe centrum kulturalno-handlowe, najczęściej nagradzany obiekt 
rewitalizowany, najlepszy przykład architektury modernistycznej.
W wyniku mojego lokalnego architektonicznego spaceru, ukazały mi się 
Bałuty zawierające miejsca tylko im właściwe i urbanistycznie bogatsze od 
każdej innej dzielnicy Łodzi, co predestynuje je do miejsca wyjątkowego 
w skali miasta, a może i Polski.
Jednak aby to zrozumieć, trzeba być świadomym historii tej dzielnicy. 
Wtedy chaos, kontrasty,  a nawet brzydota nabierają innego wymiaru.

Literatura:
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Łódzki”, 19.12.2015 
Gronczewska Anna, Teofilów, czyli osiedle, które nie zdążyło dorosnąć do dzielnicy, „Dzien-
nik Łódzki”, 28.03.2016
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Rawluk Maciej, Bałuty – palimpsest, Łódź 2015
Sumorok Aleksandra, Bałuty powojenne czyli architektoniczno-kulturowo-socjologiczny fe-
nomen 
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Lidia Zysiak
„Bałuciara” od trzeciego pokolenia, architekt oraz pełniąca służbę urzęd-
nika udzielającego pozwoleń na budowę; pasjonat architektury, fotografii 
i podróży.
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Karolina Kołodziej 

Bałuty w literaturze

Mówi się o Łodzi, że jest miastem bez mitu założycielskiego, bez legen-
dy, bez przeszłości… Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja Bałut. One 
mają swoją mitologię i legendę, budowaną wówczas, gdy były podłódzką 
wsią i później, gdy zostały włączone do miasta. Legenda Bałut wykracza 
daleko poza granice Łodzi – można je porównać z warszawską Pragą, 
choć w prasie XIX- i XX-wiecznej najczęściej zestawiano je z londyńskim 
Whitechapel. Bałuty mają swoją logikę i swój odrębny pogląd na świat, 
jak pisał jeden z felietonistów „Expressu Wieczornego Ilustrowanego”  
w obszernym artykule poświęconym dzielnicy. 

To tu wszystko się zaczęło

Lokalni patrioci, bałuciarze, z dumą mogą powiedzieć, że to od ich dziel-
nicy – tej w granicach z lat 1960-1992 - rozpoczęła się historia łódzkiego 
osadnictwa. Przynajmniej tak mówi legenda… Początek tej opowieści dały 
czternastowieczne dokumenty, w których odnajdziemy wzmiankę o chło-
pie Januszu – pierwszym sołtysie Łodzi. Historię tę przypomina m.in. 
Zdzisław Konicki w zbiorze Łódź w baśni i legendzie. Legendarny Janusz 
płynął niewielką łódką jedną z licznych wówczas okolicznych rzek, prze-
dzierał się przez moczary, kałuże i błota. Wiosłem torował sobie drogę 
wśród chaszczy, lub – mówiąc „po łódzku” – chynchów. Łódka, prawdo-
podobnie nadwątlona podróżą, zaczęła nabierać wody i o dalszej wypra-
wie nie mogło być mowy.
Dopłynął tedy do miejsca, gdzie dziś stoją stare kamienice przy Zgierskiej 
w parku Staromiejskim (…). 
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Zaczęło padać. Zmęczony Janusz wyciągnął łódkę na brzeg, odwrócił ją do 
góry dnem i oparł na grubych gałęziach. W ten sposób powstał pierwszy 
„dach” na obszarze naszego miasta. Rano okazało się, że pobliskie tereny 
obfitują w naturalne bogactwa, dlatego Janusz postanowił się tu osiedlić. 
Na pamiątkę tego wydarzenia miasto nazwano „Łódź”. 
Następne chaty już z synami i wnukami wznosił. Osiedlili się obok ojca  
i dziada na wzgórkach, które po wiekach Górkami Plebańskimi tu na-
zwano, gdyż powstał tam później drewniany kościółek. Niedługo, bo już  
w piątym pokoleniu, rozłożył się w tym miejscu kwadratem targowy Stary 
Rynek (…).
I choć w legendzie, co oczywiste, nie zostaje wymieniona nazwa Bałuty, to 
topograficzne wskazówki pozwalają nam jednoznacznie określić, w której 
części Łodzi osiedlił się założyciel miasta. Legenda o Januszu jest jednym  
z nielicznych tak sielankowych opisów południowego skraju współcześnie 
rozumianej dzielnicy Łódź-Bałuty, jednak patrząc historycznie trzeba uznać, 
że dawna wieś Bałuty leżała w odległości około kilometra dalej na północ.

Dzielnica biedy i występku

Bałuty – łódzki Whitechapel pełen tajemnic i swoistego uroku – jest dziel-
nicą, do której niechętnie zagląda mieszkaniec śródmieścia. Odstraszają 
go przede wszystkim nieprzejrzane ciemności, wśród których snują się 
ponure sylwetki rycerzy zakazanego przemysłu – oto słowa z wspomina-
nego już artykułu poświęconego dzielnicy. Zła sława Bałut wynika z jej 
historii – to tu osiedlali się biedni przybysze, których nie było stać na 
zamieszkanie w droższej Łodzi, ale także – zgodnie z nakazem carskim 
– zwalniani z więzień przestępcy. Rozbudowa wsi odbywała się w sposób 
niekontrolowany, czego ślady łatwo dostrzec we współczesnej topografii 
Bałut. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że w łódzkiej literaturze i folklo-
rze utrwalił się stereotyp bałuciarza – agresywnego cwaniaczka, żyjącego 
na bakier z prawem, co potwierdzają popularne powiedzenia: Bez kija  
i noża nie podchodź do bałuciorza czy Bagnet i nóż to bałucki stróż…

Kuba Rozpruwacz na miarę możliwości

Londyński Whitechapel słynie z nierozwiązanej zagadki brutalnych mor-
derstw kobiet,  przypisywanych Kubie Rozpruwaczowi. Łódzki Whitecha-
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pel – Bałuty – również mają swoją „mroczną” literacką legendę. Na szczę-
ście, w odróżnieniu od tej brytyjskiej nasza jest jedynie literacką kreacją i to 
nie do końca serio. Poza znanymi tekstami o najbardziej rozpoznawalnej 
łódzkiej dzielnicy, są teksty kompletnie zapomniane, albo żyjące jedynie 
w świadomości nielicznych mieszkańców Łodzi. Do takich bez wątpienia 
należy odcinkowa powieść Juliana Starskiego Wampir Bałut, opatrzona 
charakterystycznym dla tego typu literatury podtytułem Romans awan-
turniczo-erotyczny, osnuty na tle zdarzeń prawdziwych. Akcja powieści 
rozgrywa się początkowo na Bałutach, w środowisku kryminalistów (do 
nich zalicza się Józef Rutczak „król Bałut”), prostytutek zmuszanych do 
nierządu (Janka, czarna Heńka), bywalców szynku u Weberowej. Autor 
ciekawie opisuje specyfikę dzielnicy stanowiącej hermetyczną enklawę wy-
stępku, zyskującego tu cichą akceptację:
Rzadkie jednak były te przebłyski dobrego humoru u Józka, który słynął 
na całych Bałutach, jako zawadiaka niebezpieczny, jako łotrzyk, wyzuty ze 
wszelkich szlachetniejszych uczuć. Gwizdał na wszystkich i na wszystko. 
Życie swoje za nic miał i bez skrupułów narażał je podczas niebezpiecz-
nych wypraw złodziejskich, które od czasu do czasu organizował.
Nienawidzili go wszyscy, stronili odeń jak od zapowietrzonego, bali go 
się jednak okrutnie. Temu ogólnemu postrachowi, jaki potrafił wokół 
wzbudzić zawdzięczał głównie Rutczak, że nie zasiadł jeszcze za kratami 
więziennymi.
Ciemne jego sprawki znali wszyscy, przed nikim zresztą ich nie skrywał, 
na całych atoli Bałutach nie znalazłbyś takiego śmiałka, który by odważył 
się donieść policji.
Krwawa sława Józka i jego szczerych kompanów zbyt była rozgłośna, by 
ktoś nie wiedział jakie skutki pociągnie za sobą „wsypa”. Grasował sobie 
tedy po Bałutach, grasował bezkarnie i nic uczynić nie mogłeś.

W powieści znajdziemy jedynie lakoniczne opisy Bałut składających się  
z wąskich uliczek, „koślawych dachów”, walących się domków i nielicz-
nych latarni. Autor odnotowuje także robotniczy charakter dzielnicy – uli-
cę Kielma (obecnie: Marynarską) zamieszkuje Antoni Kryspin, pracownik 
fabryki Sarneckiego, prosty, szczery syn Bałut, którego miłość do pięknej 
ulicznicy Janki Lubasiówny uwikła w aferę kryminalną. Opis domu przy 
ulicy Kielma, w którym mieszka  czarna Heńka wpisuje się w konwencję 
obrazowania dzielnicy: 
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Jednopiętrowa brudna odrapana kamieniczka. Brama ledwo się trzymała 
na przeżartych rdzą zawiasach. Wszedł w podwórze, potem w oficynę. 
Drewnianymi przegniłymi schodami dotarł do suteryny.
Spragniony taniej sensacji czytelnik znajdzie w Wampirze Bałut wszystkie 
interesujące go elementy – tajemnicze morderstwo bogatego przemysłow-
ca; niesłusznie oskarżonego, który próbuje zrehabilitować się w oczach 
społeczeństwa i ukochanej; nieślubne dziecko, tajemnice, romans, mo-
ralny upadek i nawrócenie na łożu śmierci. Wszystkie te elementy, tak 
charakterystyczne dla powieści popularnej dwudziestolecia międzywojen-
nego, zostają słabo osadzone w realiach fabrycznego miasta. Autor raczej 
oddaje jego charakter, niż dba o topograficzną wierność opisu.
Czytelnik długo musi czekać na wyjaśnienie zagadki tytułowego bałuc-
kiego wampira. Przez długi czas nic o nim nie wiadomo. Można przy-
jąć hipotezę, że jest nim wspomniany już Józek Rutczak, bezwzględny 
przestępca, damski bokser, sutener, ale jego przemiana i nawrócenie zda-
ją się zaprzeczać tej teorii. Wampirem nie jest nieślubny syn fabrykanta 
Sarneckiego, który pragnie śmierci obu braci – spadkobierców majątku, 
którego sam został pozbawiony, ponieważ autor nigdzie nie wspomina  
o tym, że Hieronim był związany z Bałutami. Wynika z tego, że wampirem 
Bałut jest…przywieziona z Poznania małpa! Zwierzę staje się narzędziem 
zbrodni w rękach pałającego chęcią zemsty nieślubnego syna fabrykanta 
Sarneckiego:
Jest to najzwyklejsza małpa pod słońcem, a świeci się tak niesamowicie  
z tej prostej przyczyny, że posmarowano ją specjalnie sporządzoną w tym 
celu miksturą zawierającą wielki procent fosforu (…). Zbrodniarz, który 
znał tę właściwość fosforu, postanowił ją wykorzystać w bardzo dogodny 
dla siebie sposób…Małpa bez tej „operacji” byłaby zupełnie zwykłym, nie-
zbyt groźnym zwierzęciem, którego można się co prawda przestraszyć, ale 
nie można ulec atakowi serca z nagłego przerażenia, jak to się na przykład 
stało z pańskim bratem. Posmarował więc małpę ową maścią, czyniąc ze 
zwierzęcia jakąś niesamowitą, nieziemską po prostu istotę.
Owa niezwykle inteligentna małpa, „wampir Bałut”, najpierw staje się 
przyczyną ataku serca Zbigniewa Sarneckiego, później pomaga w ucieczce 
Kryspina i Rutczaka z więzienia, ukrywana w starej cegielni „zaprzyjaźnia” 
się z uciekinierami, a wreszcie ginie z rąk Antosia, który ratuje w ten spo-
sób swojego przyjaciela. 
Treść powieści wyraźnie wskazuje na nieadekwatność tytułu. Nie ma  
w tej powieści ani wampira, ani Bałut. Warto jednak odnotować ten tekst, 
by pokazać, że swoista legenda Bałut była współtworzona i przekazywana 
przez literaturę. 
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Bałuty pozytywistów

Jedna z pierwszych łódzkich powieści Wśród kąkolu Walerii Marrené-
Morzkowskiej (drukowana w roku 1890 na łamach „Biesiady Literackiej”) 
przedstawia losy polskiego lekarza Jana Krzesławskiego, który uzupełniw-
szy wiedzę medyczną za granicą, przyjeżdża do polskiego Manchesteru, 
by badać wpływ przemysłu na mieszkańców miasta. Bohaterowi trudno 
jest odnaleźć się w miejscowych realiach, nie potrafi zaakceptować sto-
sunków panujących w Łodzi. Lekarz w niewyjaśnionych okolicznościach 
wszedł w posiadanie dokumentów wskazujących, że największy powieścio-
wy fabrykant niemieckiego pochodzenia Herman Pifke przyczynił się do 
bankructwa polskiego ziemianina Bossowicza. Krzesławski na własną rękę 
przeprowadza śledztwo, które prowadzi go „tam”, czyli na Bałuty, gdzie 
– jak wskazała  Żydówka Rubinka – ma zamieszkiwać Wroniak, złodziej 
dokumentów. Kobieta odwodzi lekarza od pomysłu udania się w poje-
dynkę do podłódzkiej wsi; twierdzi, że nawet pistolet nie jest gwarantem 
bezpieczeństwa:
(...) to dobre tak sobie pójść ulicą wieczorem, ale iść tam…Pan doktor 
chyba tam nigdy nie był, tam ludzie jak wilki (…) tam i w dzień lepiej iść 
w kilku. Przecież pan nie będzie tylko przechodził ulicą, pan musi pójść 
do izb, a jakie tam izby…aj waj!

Interesujące jest to, że Rubinka nie wymienia nazwy „Bałuty” za każdym 
razem zastępując ją w rozmowie zaimkiem wskazującym „tam”. Wydaje 
się, że zabieg ten posłużył Morzkowskiej do zbudowania swoistej atmos-
fery tego miejsca, o którym strach nawet mówić. Opinia ta zdaje się po-
twierdzać, gdy młody lekarz w towarzystwie przyjaciela dociera na Bałuty. 
Morzkowska z naturalistyczną dosadnością opisuje przedmieścia Łodzi, 
zaznaczając, że podobne enklawy nędzy znajdują się w każdym większym 
mieście. Zamieszkują je ludzie, którzy z różnych powodów nie potrafili 
sobie poradzić w życiu – starzy, niedołężni, kalecy, życiowi nieudacznicy, 
ale także kryminaliści. Specyfika Łodzi polegała na tym, że na zaludnienie 
tych obszarów wpływ miała sytuacja w  przemyśle bawełnianym – każdy 
krach, bankructwo, zmniejszenie zamówień sprawiały, że przedmieściom 
bawełnianej stolicy przybywało mieszkańców, podwajała się ilość spełnio-
nych zbrodni, zapełniały się szpitale, rosła gwałtownie śmiertelność. Au-
torka pokazuje czytelnikowi Bałuty widziane oczami lekarza, który – jak 
już wspomniano – przyjechał do Łodzi, by badać wpływ przemysłu na 
zdrowie. Dlatego może dziwić, że Krzesławski obserwuje, ale nie próbuje 
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działać: lekarz-pozytywista odrzuca niesienie pomocy biedakom, by zająć 
się sprawą oszukanego ziemianina. 
Teraz znaleźli się wśród niskich, w ziemię zapadłych, drewnianych dom-
ków, podobnych do chat opuszczonych, stojących rzędem przy wilgotnej, 
przemarzniętej kałużami ulicy. Można było zapomnieć, że o kilkadziesiąt 
kroków miasto fabryczne wrzało gorączkowym ruchem. Tutaj ruch ten był 
innego rodzaju: przed domami, korzystając z bladego jesiennego słonka, 
wiło się mrowisko istot, na których nędza położyła swe piętno. Były to ko-
biety karmiące żółte jak wosk niemowlęta, suchotnicze dzieci, mężczyźni 
wstrętnej powierzchowności. 
Wśród rzeszy szpitalników bez pomocy, bez dachu, bez chleba, widocz-
nie napiętnowanych chorobą, wśród tych, którzy nosili na twarzy cechę 
kalectwa, rozpusty, zbrodni, idiotyzmu, znajdowała się i ludność do pracy 
zdolna, której ręce były bezczynne, bo albo pracy nie znalazły, albo jej 
nie chciały.
Toteż na twarzach można było wyczytać wszystkie stopnie nieszczęścia, od 
ponurej rozpaczy, aż do sztucznego pobudzenia i zupełnej obojętności. 
Byli i tacy, którzy walczyli jeszcze z ostateczną nędzą, gdy inni poddawali 
się jej bezspornie, nie próbowali nawet utrzymać się na powierzchni i szli 
na dno, jak martwe ciała pozbawione możności obrony.
Morzkowska nie postarała się o mocne osadzenie powieści w realiach 
przemysłowego miasta. Akcja rozgrywa się w niedookreślonej, nienazwa-
nej (poza kilkoma wyjątkami) przestrzeni. Dlatego należy podkreślić war-
tość poznawczą i „dokumentacyjną” literackiego opisu Bałut. 

Żydowska ziemia obiecana

W Ziemi obiecanej odnajdziemy ambiwalentny obraz współczesnej dziel-
nicy Łódź-Bałuty, na który składać się będą dwa przedstawienia – Sta-
rego Miasta i Parku Helenowskiego – wówczas niemal centrum Łodzi. 
Reymont niezwykle plastycznie opisuje „tandeciarsko-żydowską” Łódź. 
Stare Miasto raziło zapadającymi się w ziemię domami-trupami, morzem 
umierających ruder, brudnymi, odpadającymi tynkami i wszechobecnym 
błotem zmieszanym z ciągnącymi się niby wstęgi brudnożółtymi, czer-
wonymi, niebieskimi ściekami z fabryk. W niezwykle plastyczny sposób 
pisarz przedstawił niedzielny handel na Rynku Starego Miasta, opis jest 
gęsty, lepki, czytelnik zostaje przytłoczony ogromem szczegółów i zmu-
szony do uruchomienia wszystkich zmysłów: widzimy feerię barw, słyszy-
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my wrzaskliwy chaos, czujemy zapach z dala świecących czerwonożółtych 
żeber wołów obdartych ze skór. Czytelnik zostaje rzucony w sam środek 
kilkunastotysięcznego tłumu i porwany jego nurtem. Z takiej perspektywy 
obserwuje północną część miasta:
Przed sklepami, które były pootwierane i pełne ludzi, powystawiano sto-
ły, krzesła, ławki, na których leżały góry galanterii, pończoch, skarpetek, 
kwiatów sztucznych, perkalików sztywnych jak blachy, kołder o jaskrawych 
poszyciach, koronek bawełnianych. W jednym końcu Rynku stały żółte, 
malowane łóżka, komody, które się nie domykały i brązowym bejcem 
udawały mahoń; lustra, w których by nikt się nie zobaczył, połyskiwały  
w słońcu; kołyski, stosy sprzętów kuchennych, za którymi na ziemi, na 
garstkach słomy siedziały kobiety wiejskie z masłem i mlekiem (…).
Po wydostaniu się z tłocznego i gwarnego Rynku Starego Miasta czytelnik 
podąża za Morycem Weltem, który zmierza ulicą Drewnowską do fabry-
ki Grünspana. Reymont uwypukla kontrast między nieustającym ruchem 
handlowej części Bałut, a spokojem, niemal marazmem, okolic jednej  
z najstarszych ulic w Łodzi. Niestety jest to cisza złowróżbna, cisza umie-
rania. Konają domki pierwszych tkaczy, upchnięte pośpiesznie między 
wiejskie chaty, obok których:
(…) dogorywały stare wiśnie i grusze przysadziste, które kiedyś kwitły i ro-
dziły, a teraz od lat całych, ściśnięte pomiędzy murami fabryk i odgrodzo-
ne coraz gęstszymi zaporami od słońca, od pół, od wiatrów, spróchniałe, 
gryzione przez odpływy, jakie się sączyły z farbiarni, gęsto rozrzuconych 
w tej stronie, obłamywane, zapomniane, konały z wolna w tragicznej me-
lancholii opuszczenia i smutku.

Fabrykanckie Bałuty

Reymont nie lokalizuje dokładnie pałacu Szai Mendelsona. Jednak gdy 
przyjrzymy się powieściowym opisom, zauważymy podobieństwo między 
literacką kreacją a rzeczywistością. Pałac Szai przypomina pałac Izraela Po-
znańskiego, który prawdopodobnie był pierwowzorem Reymontowskiego 
bohatera. Powieściowy fabrykant zamieszkiwał w pobliżu swoich zakła-
dów w wielkim dwupiętrowym domu narożnym, nazwanym pospolicie 
pałacem Szai. Opis kompleksu fabrycznego ma podkreślać dążenie Szai 
do zaznaczenia swojej obecności w mieście i chęci pokazania wszystkim 
bogactwa:
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Wysoki, ujęty w kamienne słupy parkan żelazny, naśladujący gęstwę ro-
ślinną, pełną poplątanych łodyg, liści i kwiatów o złoconych płatkach, 
oddzielał fabrykę Szai Mendelssohna od ulicy (…)
Główny korpus fabryki wznosił się w głębi nieco olbrzymią masą czte-
ropiętrowego budynku z nie tynkowanej cegły, zakończonego w rogach 
rodzajem średniowiecznych bastionów, gęsto ublankowanych.
Wielka brama wjazdowa, prawie arcydzieło ślusarszczyzny, umieszczona 
w parkanie z boku głównego korpusu, prowadziła na wielkie wewnętrz-
ne dziedzińce, pocięte czteropiętrowymi pawilonami w olbrzymią kratę 
czworokątów, z których środka niby smukłe topole wznosiły się czerwone 
gardziele kominów, rozwłóczących nad tą potężną twierdzą szarą oponę 
dymów. 
Reymont dopełnia opis wzmianką o wielkich koszarach robotniczych 
po drugiej stronie ulicy, czyli popularnych famułach. Pisarz konstruując  
w ten sposób swojego bohatera i jego otoczenie pokazuje zakorzenie-
nie Szai w biednej, staromiejskiej przeszłości (gdy był subiektem jakiegoś 
nędznego kramu na Starym Mieście, ze specjalnością nawoływania i cią-
gnięcia kupujących, od noszenia paczek do domów, uprzątania sklepu  
i trotuaru przed nim) i aspiracje, by stać się częścią Łodzi Bucholca. Symp-
tomatyczne jest to, że jego „królestwo” rozciąga się w bliskości bałuckiego 
przedmieścia – za bogate, by być tam, gdzie żydowska biedota i zbyt ży-
dowskie, by być w centrum miasta. 

Bałucka arkadia

W literackich opisach pogranicza Łodzi i Bałut znajdziemy jedno miejsce, 
którego wizerunki kontrastują ze stereotypowym postrzeganiem dzielnicy 
Lódź-Bałuty. Będzie nim park helenowski – jedno z najbardziej charakte-
rystycznych miejsc literackiej Łodzi. W parku spotykają się m.in. boha-
terowie Reymonta, Świerkockiego i Beśki; niezwykle czule wspominali go 
Julian Tuwim i jego siostra Irena. 
W parku założonym w 1885 roku przez przemysłowca Karola Anstadta, 
Lucy Zucker wyznacza schadzkę Karolowi Borowieckiemu. Tam spotyka 
się młodziutka Kama z Hornem, by wśród bujnej zieleni i przyjemnego 
chłodu karmić karpie w jednym z kilku stawów. Opis helenowskiej f lory 
przykuwa uwagę plastycznością, nagromadzeniem wyrazów kojarzących 
się z pozytywnym oddziaływaniem przyrody: młode drzewka piły wszyst-
kim liściami słońce, trawniki lśniły się młodą zielenią, wąskie alejki albo  
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w innym miejscu: oplecione dzikim winem, tryskały młodą, jasną ziele-
nią. Z sielskimi opisami przyrody kontrastuje widok zmęczonych zwie-
rząt zamkniętych w klatkach menażerii i nieustannie drażnionych przez 
rozbawione dzieci. W parku znajdował się też pawilon restauracyjny,  
w którym gościom przygrywała orkiestra, a także oranżeria i słynna grota 
z tufu wulkanicznego.
Kilkadziesiąt lat później do zielonego salonu Łodzi zieloną czwórką jeź-
dziło rodzeństwo Tuwimów; poeta wspominał o tym w Kwiatach pol-
skich, przypominając przy tej okazji inne kolory oznakowania łódzkich 
tramwajów. We wspomnieniach obojga Helenów urasta do rangi krainy 
magicznej. Poeta tak wspomina swoje dziecinne wyprawy:
Był to dla nas, dzieci łódzkich, zaczarowany ogród. Wysokie, cieniste drze-
wa, piękne klomby, stawy. Odbywały się tam feeryczne zabawy z fajer-
werkami, lampionami, serpentynami, confetti. Rżnęły dwie orkiestry (…) 
udekorowani cykliści udawali generałów, puszczano balon na uwięzi. 
Poecie wtórowała młodsza siostra:
W letnie upalne popołudnia jeździliśmy piątką przez opustoszałe miasto 
do Helenowa. Gdy tramwaj mijał szpital Poznańskich i ze śpiewnym zgrzy-
tem skręcał w prawo, serce zaczynało bić mocniej. Za murem parkanu był 
gaj zieleni. Rozkosz! Oaza! Ale już za bramą było inaczej. Ostry żwir wła-
ził między palce otworami sandałków, twarda i niewygodna była ławka, na 
której siadaliśmy z mamą. Sztywne begonie i jakoś niekwiatowo pachnące 
pelargonie na klombach były uroczyste i nadęte. Słuchaliśmy orkiestry, 
oglądaliśmy małpy i niedźwiedzie w klatkach (…) Robiło się późno i szli-
śmy we trójkę na zsiadłe mleko i kartofle do restauracji pod drzewami, 
na których chwiały się kolorowe lampiony, i gdzie przyjemnie pachniało 
sznyclem po wiedeńsku i piwem.  
Ziemia obiecana raz jeszcze Macieja Świerkockiego jest swoistym dialo-
giem autora z dziełem Reymonta. Świerkocki pokazuje Łódź lat 90. XX 
wieku – miasto upadłego przemysłu, dorobkiewiczów i drapieżnego kapi-
talizmu. Jego bohaterowie są „wariacjami” Borowieckiego, Bauma i Welta 
i podobnie jak oni sto lat wcześniej, odważnie rzucają miastu wyzwanie. 
Autor każe im podążać ścieżkami wyznaczonymi przez Reymonta. Jeden 
z nich, Jazłowiecki, umawia się w Parku Helenowskim ze swoją dawną 
miłością, obecnie żoną najbogatszego łodzianina, Miką. Park lata świet-
ności ma już za sobą, jest cieniem „zielonego salonu” jakim był pod 
koniec XIX wieku. Staw jest porośnięty rzęsą, pływające po nim łabędzie 
są agresywne; po tętniącej życiem restauracji został tylko stary pawilon, 
wulkaniczną grotę zastąpiły ruiny kaskady z kamieni. Obraz uzupełniają 
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szarzy, zmęczeni ludzie spacerujący żwirowymi alejkami i budząca się do 
życia przyroda. Taka literacka kreacja kontrastuje z stereotypowym sielan-
kowym wizerunkiem parku. Arkadyjskie wyobrażenie okazało się jednak 
na tyle silne, że powróciło w łódzkim kryminale Krzysztofa Beśki Trzeci 
brzeg Styksu. Początkujący detektyw Stanisław Raczyński w Helenowie 
śledzi parę kochanków:
(...) otwarty przed dekadą prywatny park, jedno z ulubionych miejsc wy-
poczynku łodzian, którzy schodzili się tutaj, aby wysłuchać koncertu or-
kiestry dętej, obejrzeć start balonu albo wyścigi cyklistów – był całkiem 
dobrym miejscem do obserwacji, choć z pewnymi wyjątkami. Stanowił go 
z pewnością labirynt, który tworzył wysoki żywopłot (…).
Kolejnych szczegółów dowiadujemy się z opisu nocnego Helenowa, w któ-
rym mają przekazać okup rodzice porwanego chłopca:
Skręcili w prawo, minęli neogotycki budynek z wieżyczkami, mieszczący 
klatki, w których mieszkały niedźwiedzie – jedna z większych atrakcji tego 
miejsca (…). Bardziej w lewo, na tle nieba, zarysowała się górująca nad 
okolicą wieża, w której znajdował się zbiornik wodny. Podmuch wiatru 
przywiał woń stawu (…). Szum wodospadu sprawił, ze żona fabrykanta 
zadrżała. 
Park helenowski, podobnie jak pałac Izraela Poznańskiego, jest wyjątko-
wym miejscem dzielnicy Łódź-Bałuty, tak jaskrawo od rdzennych Bałut 
odmiennym, że wydaje się być częścią innego, luksusowego świata. 

Bałuckie podziemia

W listopadzie 1924 roku rozpoczęto w Łodzi prace przy budowie kana-
lizacji, której brak w tak ogromnym skupisku ludności był szczególnie 
odczuwalny. Projekt wykonał William Lindley, którego ojciec zaprojekto-
wał kanalizację m.in. dla Moskwy, Warszawy, Petersburga czy Budapesztu. 
Kierownictwo budowy powierzono znakomitemu inżynierowi Stefanowi 
Skrzywanowi. To on uregulował kilkanaście łódzkich rzek, kierując je do 
zakrytych kanałów. W ten sposób pod miastem utworzono sieć połą-
czonych korytarzy, których tylko niewielka część jest dziś udostępniona 
zwiedzającym (Muzeum „Dętka”). 
W podziemiach Starego Miasta. Awanturniczy romans łódzki na tle zda-
rzeń prawdziwych sygnowany przez Stefana Brzega to kolejna powieść 
odcinkowa drukowana na łamach „Expresu Wieczornego Ilustrowanego”.  
Przedstawia ona dzieje śledztwa zmierzającego do rozwikłania zagadki ta-
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jemniczej śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono przy ulicy Rajtera 
(obecnie Urzędniczej). Zapiski  na bilecie tramwajowym kierują uwagę po-
licji i detektywów w stronę miejskich podziemi, choć trop ten tylko czę-
ściowo okazuje się trafny. Wyniki śledztwa są zaskakujące – w morderstwo 
zamieszany był szanowany obywatel miasta Wajner, dyrektor towarzystwa 
„Export amerykański”, stanowiącego „przykrywkę” dla handlu żywym to-
warem. Do tego procederu zaangażowano  drobnych przestępców z Bałut. 
Ich zadanie polegało na uwodzeniu i rozkochiwaniu w sobie dziewczyn, 
które później stawały się ofiarami sutenerów. 
Już w zapowiedzi powieści redaktorzy gazety  zwracali uwagę na jej pro-
blematykę:
Kto wie, że na krańcach kamiennego olbrzyma – półmilionowego mia-
sta Łodzi, na odległych od Śródmieścia Bałutach kryją się w mrocznych 
podziemiach korowody fantastycznych postaci, ale tętniących żywą krwią 
bohaterów wstrząsających wydarzeń? 
Powieść daje nam wyobrażenie o rozległości i zawiłości sieci podziemnych 
kanałów, które ciągną się pod całym Starym Miastem. Autor odnotowuje 
kilka wyjść z kanałów – jedno na Kozinach, drugie za Rynkiem Bałuckim; 
ponadto zauważa, że kanały są różnej wysokości i szerokości. Ich centrum 
stanowi duże, wysokie pomieszczenie, znajdująca się pod powierzchnią 
Starego Rynku:
„Komorą" nazywała się rozgałęziona sieć kanałów podmiejskich, posia-
dających wyloty na kilku krańcowych punktach miasta. Były to koryta 
wyschłej i podczas okupacji niemieckiej od dawna zasypanej rzeki Łódki 
i jej cuchnących dopływów.
Obecnie w próżnych kanałach gnieździli się ludzie bezdomni, przeważ-
nie ścigani przez policję, albo podejrzani przez różne sprawki. Mieszkały 
tam również liczne rodziny, pozbawione dachu, których jedynym źródłem 
utrzymania była sprzedaż szmat, wygrzebywanych ze śmietników na po-
dwórkach miasta.
Lokatorzy „komory" przesypiali zazwyczaj całe dnie w głębi mrocznego 
kanału, a wypełzali cichaczem dopiero pod wieczór w poszukiwaniu żeru, 
czyli „na robotę”.
Powieść o ciekawej i zaskakującej intrydze kryminalnej jest utworem za-
sługującym na uwagę. Jest też dowodem na to, jak współczesne zmiany 
zachodzące w mieście wpływały na kształt literatury popularnej, której 
gros odbiorców mieszkało właśnie na Bałutach. 
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Ślepy Maks

Nazywano go łódzkim Al Capone, Janosikiem z Bałut, łódzkim Robin 
Hoodem – Menachem Bornsztajn jest jedną z największych bałuckich 
legend. Do jego sławy przyczyniła się z pewnością książka Arnolda Mo-
stowicza Ballada o Ślepym Maksie, ale także Szczury ze złego miasta Jacka 
Indelaka i miejski folklor. Mostowicz sugestywnie szkicuje środowisko,  
w którym działał Bornsztajn:
Łódź kończyła się na Nowym Rynku, ale i na północ rozciągały się tereny, 
które tętniły życiem. Tyle, że innej natury. Te tereny żywiły się Łodzią, jak 
żywią się nędzarze odpadkami z pańskiego stołu. Co bardziej przenikli-
wi nazywali te dzielnice ściekami Łodzi. Bo też był to prawdziwy ściek, 
gdzie gromadziły się wszelkie nieczystości wielkiego miasta (…). Tam, na 
północy, królowała żydowska nędza wraz ze wszystkim, co rodziła. Ona 
nadawała koloryt dzielnicom Starego Miasta i Bałut (…). Granicę szczęścia 
stanowił Nowy Rynek. Przy czym im bardziej na północ, a raczej na pół-
nocy wschód, tym nędza była większa, dostrzegalna gołym okiem. Przewa-
żała tu typowa zabudowa małomiasteczkowo-nędzarska. Dużej części ulic 
w ogóle nie wytyczono, a jeśli już, to najczęściej dzięki łapówkom. 
Powieść rozgrywa się w trzech przedziałach czasowych – w roku 1900, na 
który przypada dzieciństwo Maksa; w roku 1917 – gdy buduje swoją potę-
gę i w roku 1939, gdy wpływy Bornsztajna maleją. Taka szeroka perspekty-
wa pozwoliła Mostowiczowi pokazać z jednej strony zmiany zachodzące 
na Bałutach, z drugiej – pewną tradycję. Ślepy Maks stanowi kwintesen-
cję mitu bałuciarza – odebrał twardą szkołę życia,  był cwaniakiem, nie 
stronił od sięgania po rozwiązania siłowe, ale jednocześnie troszczył się  
o biednych, służył pomocą pokrzywdzonym, stawał w obronie najsłab-
szych. Wyroki powołanej przez niego dintojry były powszechnie akcepto-
wane, a jego autorytet rósł z każdym dniem. Bałuty były jego królestwem, 
którym władał niepodzielnie i apodyktycznie. Wybuch drugiej wojny świa-
towej stanowił koniec tej legendy, choć Bornsztajn okupację przeżył. Ale 
czym jest król bez królestwa?

 
Bałuty w piosence

W utrwalonych w folklorze miejskim piosenkach Bałuty zajmują ważne 
miejsce. Wystarczy przejrzeć wydany przez ŁDK i TPŁ w latach 80. XX 
wieku śpiewnik, by się przekonać jak inspirującym i wyrazistym miejscem 
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były Bałuty. Autorzy najczęściej prezentują bałuciarza (rzadziej bałuciarę), 
opowiadają historię, które odbiły się szerokim echem w dzielnicy (np. 
historia dzieciobójczyni Zajdlowej), a także pokazują życie Bałut. Inte-
resujące jest to, że piosenki przekazują nam pamięć o biednych robotni-
czych Bałutach, także o Bałutach drobnych przestępców, ale w łódzkim 
folklorze polskojęzycznym nie znajdziemy przedstawienia koegzystencji 
polsko-żydowskiej, o obecności tych ostatnich piosenki nie wspominają. 
Jedynym wyjątkiem jest piosenka Róg Franciszkańskiej na Bałutach, której 
refren mówi o spółce z pewnym Żydem:

 Toj jest do spółki z Izaakiem,
 Z tym łobuzem, z tym łajdakiem

W piosence Morowy Antoś przedstawiono typową biografię bałuciarza, 
utrzymującego się z kradzieży, lekceważącego prawo tupeciarza:

 Pamiętam, gdy szesnaście latek miałem,
 W bałuckiej gdzieś dzielnicy się chowałem.
 Choć miałem tylko szesnaście lat,
 Gdy się dało kradłem, rabowałem,
 Już jestem znany na cały świat
 (…)
 Ja lubię popić, kobietki także mam,
 A kiedy trzeba, pod żebro majchrem dam.
 (…)
 Więzienne kraty, cóż to dla mnie znaczy
 Wyglądam z celi, na świat wstrętny patrzę,
 Z wszystkimi jestem za pan brat.
 Grunt, że mam co zakurzyć i jedzenie,
 Co miesiąc list i z Felką mam widzenie,
 A gdy wyjdę, znów hulam na ten świat.

Bardzo podobnego bohatera, również o imieniu Antek, znajdziemy w pio-
sence Tu, w Łodzi, na Bałutach – podmiot liryczny dodaje, że nie znał 
swoich rodziców i:

 Gdy bójka, jam gotowy
 Ty nie mów razy dwa,
 Mnie każdy rewirowy
 I każdy strażnik zna.
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W piosence Mańka z Bałut, do której słowa napisała Zofia Bąbol-Czer-
wińska, tytułowa bohaterka mówi o tym, że życie zna na wylot, że klawa 
jest i na wszystko gotowa, jej domem jest ulica, która ją kołysze. Mańka 
króluje w sercu Bałut – na Solnej, Rybnej, Dolnej… Inna piosenka opisuje 
mieszkającą przy ulicy Łagiewnickiej pannę Franciszkę:

 Na Łagiewnickiej za rogatkami
 Mieszkała sobie z rodzicielami
 Zwinna jak kotek, zgrabna jak myszka
 Na imię miała panna Franciszka.

Osobną grupę stanowią piosenki przybliżające historię okrutnego mor-
derstwa dokonanego przez mieszkającą przy ulicy Szopena Zajdlową. Ko-
bieta zamordowała córkę, a jej ciało wyrzuciła do klozetu. Śpiewnik no-
tuje trzy ballady o Zajdlowej, popularność piosenki w znacznym stopniu 
ugruntowała złą sławę Bałut:

 Moc było zbrodni na świecie
 I wielu krwawych zbrodniarzy,
 Lecz szczyt podłości w kobiecie
 To chyba w Łodzi się zdarzył.
 Jak Polska długa, szeroka,
 Od Gdyni aż do Krakowa,
 Słynie już i wzbudza grozę
 potwór – Zajdlowa.

Ciekawą grupę bałuckich piosenek stanowią te utrwalające pamięć o lo-
kalnych zwyczajach. Do tej grupy można zaliczyć m.in. piosenkę Na Ba-
łutach klawa jest zabawa. Tytułowa zabawa została zorganizowana z okazji 
imienin Mańki, wesela i chrzcin. Na stole:

 Jest zwyczajna kicha, to fajna zagrycha,
 Wódka z białą główką, do tego z żubrówką.
 Jest półtora śledzia, dwa kotlety z byka,
 Wszystko jest na medal, no i gra muzyka.

W podobnym klimacie jest utrzymana piosenka Lutomierska numer czwar-
ty, choć w niej nie jest opisana impreza w gronie rodzinnym, tylko spotka-
nie typowych mieszkańców Bałut:
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 Doliniarze i kasiarze
 Z frajerkami suną w parze,
 Czort się liczy z nocną porą,
 Niech nas słyszy cała noc.

 Huczą śpiewy, tupią buty,
 Idzie echo na Bałuty,
 Aż z ochoty tańczą płoty,
 Taki złoty humor jest.
 Ten się uchla, ten zasłabnie,
 Tamten gościa majchrem dziabnie,
 Tęga wstawa, prosta sprawa,
 Że zabawa wre na fest.

Sentymentalne Bałuckie tango rozbrzmiewa na rogu Piwnej, Dolnej, Ryb-
nej czy Szopena. Piosenka wyraża tęsknotę za Bałutami, które odeszły.
Zupełnie wyjątkowa jest Piosenka Antka, do której tekst (podobnie jak do 
Bałuckiego tanga) napisała Zofia Bąbol-Czerwińska. Stereotypowo przed-
stawia ona typowego bałuciarza Antka:

 Książę nocy, książę Bałut, szal na pęk związany ma,
 A gdy idzie ulicami – to z szacunkiem, kto go zna.
 Hej, cwaniacy z Chojen, Złotna, nie dorówna mu z was nikt,
 Majchrem żebra wam przeliczy, no i będzie krewa, wstyd.

Zaskakujące jest to, że dopełnieniem dziejów bałuckiego cwaniaczka jest 
historia jego działalności podczas wojny:

 Lecz gdy Niemcy Łódź zabrali i nazwali Litzmannstadt,
 Antek walczył o Bałuty, za Bałuty swoje padł.
 Tam gdzie płynie rzeka Łódka, grób jest Antka pewnie gdzieś,
 Tylko po nim pozostała pamięć nasza i ta pieśń.

Warto podkreślić to, co mocnym akcentem wybrzmiewa w piosence – Antek 
nie walczył o Polskę, walczył o swoją małą ojczyznę, o Bałuty.
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„Bałuckie limfatyczne dzieci”

Przywołany powyżej fragment Kwiatów polskich Juliana Tuwima należy 
prawdopodobnie do najbardziej znanego passusu literackiego poświeco-
nego Bałutom. Z perspektywy emigranta poeta spogląda na rozpaloną 
nędzę łódzką. W pamięci przemierza ulice Łodzi: Kamienną, Północną, 
Średnią, Nowomiejską, przywołuje obraz najokropniej zgiętych tragarzy, 
zaduch bałuckich „stancji” brudnych – słowem samą brzydotę i ohydę. Tę 
niezwykle przejmującą i bardzo plastyczną wizję uzupełnia opis:

 Bałuckie limfatyczne dzieci
 Z wyostrzonymi twarzyczkami
 (Jakbyś z bibułki sinoszarej
 Wyciął ich rysy nożyczkami),
 Upiorki znad cuchnącej Łódki,
 Z zapadłą piersią, starym wzrokiem,
 Siadają w kucki nad rynsztokiem,
 Puszczają papierowe łódki
 Na ścieki, tęczujące tłusto
 Mętami farbek z apretury –
 I płyną w ślad nędzarskich jachtów
 Marzenia, a za nimi – szczury.

Tuwim pokazuje bałucką nędzę, która odcisnęła piętno na najmłodszych 
– ich twarze i ciała są zniszczone, wzrok – stary, a  mimo to dzieci potra-
fią bawić się i marzyć. Specjalnie dla nich spisał poeta Chłopackie prawa  
i apelował Niech troski idą w zapomnienie! Niech żyje radość!
Wydaje się, że owa witalność, radość i umiejętność przeniesienia się w kra-
inę fantazji pozwalała ocalać „dziecięcość” nawet tym, których los bardzo 
doświadczył. Tak dzieje się np. z bohaterem wstrząsającej, autobiograficz-
nej powieści Arie Aksztajna Ciotka Ester. W posłowiu Arnold Mostowicz 
napisał, że współczesny czytelnik (książka została wydana w języku pol-
skim w roku 1996) nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądało przed-
wojenne życie na Bałutach i trudno się z nim nie zgodzić. Pierwszoosobo-
wa narracja potęguje wrażenia wywołane historią siedmioletniego Avruma 
Lajba, ponieważ czytelnik wie, że ogląda świat widziany oczami dziecka. 
Dziecka żyjącego na granicy nędzy, głodnego, opuszczonego przez mat-
kę, która wyjeżdża na wschód do pracy. Dziecka skazanego, bez szans na 
normalne życie. Podobny los czeka jego przyjaciół – nastoletnią prosty-
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tutkę Esterke, dzieci dziesiątkowane przez głód i choroby, drobnych zło-
dziei i cwaniaków. Autor rysuje przed nami obraz dzielnicy skrajnej nędzy,  
w której dzieci, by przetrwać kradną, oszukują lub zostają krukami:
Ludzie na ogół myślą, że kruki to są czarne albo szare ptaki. I że ptaki te 
przesiadują na drzewach, dachach lub kupach śmieci. Istnieją też jednak 
kruki zupełnie innego gatunku. Gatunek, którego ludzie na ogół nie zna-
ją. To jesteśmy my. Imię to nadał nam Icek „Wariat”. Może dlatego, że 
wczesnym rankiem, kiedy jest jeszcze bardzo zimno, zarzucamy na siebie 
czarne worki. I tak ubrani czekamy na auta ze śmieciami, które przyjeż-
dżają z bogatych dzielnic.
Centrum Bałut Aksztajna jest ulica Zgierska, na niej się żyje, nią się pach-
nie, od niej się ucieka, do niej chłopiec porównuje zniszczony głos uko-
chanej Esterke (Głos był ochrypły, zmęczony, ordynarny i szary jak ulica 
Zgierska).  
Podobną wizję dzieciństwa przynosi niedokończona powieść Izraela Rabona 
Bałuty. Powieść o przedmieściu. Jose, główny bohater powieści, jest niemal 
rówieśnikiem Aksztajnowego Avruma i jego los jest podobnie beznadziejny. 
Rabon, nazwany „trubadurem Bałut”, tak opisuje tę część Łodzi:
Ulica wygląda jak wiejska droga. Niskie drewniane, przylegające do sie-
bie domki, stoją ustawione w dwóch rzędach. Między nimi nie ma ani 
chodników, ani nawet kocich łbów. Czarny, twardy piach, pełen dziur  
i dołów – rodzaj szosy – przedziela oba rzędy domów. Gdy pada deszcz, 
drewniane domki, jak ciężkie żołnierskie buty, zanurzają się głęboko  
w błotnistej kałuży.
Pośrodku ulicy rosną dwa wielkie drzewa. Nikt nie wie, kto je tu sprowa-
dził, kto je zasiał oraz po co tu rosną. Są wiecznie czarne. Niczym wypalo-
ne skrzydła patrzą smutno w niebo. Nie ma na nich nawet jednego listka, 
ani wiosną, ani latem. To nie drzewa, raczej drzewie trupy.
Z tym obrazem kontrastuje kolejny, przedstawiający rozerotyzowaną za-
bawę młodych ludzi na „Grabince”. Prym wiedzie „Samson z Bałut”, silny 
i brutalny Herszt Buczik, a apogeum tego dionizyjskiego szaleństwa jest 
taniec wykonywany przez półnagą kochankę bałuciarza.
Zgromadzonym towarzyszy muzyka, grubiański i sprośny śmiech oraz 
rozpaczliwe szczekanie setek psów zamkniętych w rzeźni i oczekujących 
na śmierć. W powieści znajdziemy wiele poruszających obrazów, ale także 
i groteskowych lub po prostu śmiesznych. Bałucka nędza jest tu pokazana 
inaczej niż w Ciotce Ester, karty powieści Rabona zaludniają biedni, ale 
solidni ludzie, gotowi do pomocy, solidarni z osieroconym rodzeństwem 
(np. Reb Eli, który przygarnia niemowlaka po śmierci matki). Alsztajn opi-
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sał środowisko złodziei, prostytutek, oszustów, ludzi wyjętych spod prawa. 
Pomimo tych różnic, wymowa obu utworów jest skrajnie pesymistyczna 
– bieda i bałuckie pochodzenie stygmatyzuje i determinuje dorosłe życie. 

„Królestwo getto”

Gdyby chcieć wymienić wszystkie utwory literackie i wspomnieniowe po-
święcone Litzmannstadt Ghetto uzbierałaby się obszerna lista. W każdym 
z nich czytelnik odnajdzie opis wstrząsającej egzystencji na granicy fizycz-
nego wyczerpania, upodlenia oraz heroicznej walki o przetrwanie. Autorzy 
przyjmują rozmaite strategie, by opowiedzieć o tym trudnym czasie. Cie-
kawy zabieg wykorzystał Andrzej Bart w doskonałej Fabryce muchołapek, 
będącej relacją z fikcyjnego procesu Chaima Rumkowskiego – przełożo-
nego starszeństwa Żydów. Powieść miesza różne czasy i przestrzenie – na 
procesie zjawiają się w charakterze świadków dawni mieszkańcy getta, ale 
sam sąd nad Rumkowskim odbywa się w Łodzi współczesnej. Przywołane 
z przeszłości osoby (czytelnik wie, że większość z nich przywołano także 
z zaświatów) opowiadają o organizacji łódzkiego getta. Z powieści moż-
na się dowiedzieć m.in. o jego strukturze, strategii przetrwania, "wielkiej 
szperze", ale także o ludzkim, jednostkowym wymiarze wojennego piekła. 
Cienka granica między przeszłością a teraźniejszością budzi niepokój.
Ciekawą pozycją wśród tekstów poświęconych Litzmannstadt Getto jest 
adresowana do najmłodszych czytelników Bezsenność Jutki Doroty Com-
brzyńskiej-Nogali. Autorka przedstawia dzieje dziewczynki, która przy-
jechała do Łodzi do dziadka, przyjechali, żeby być razem. Przyjechali  
i coś się stało ze światem…coś się zepsuło… Jutka mieszka z dziadkiem, 
gettowym dentystą i ciotką, bo Mama i tata gdzieś zniknęli. Nie wiadomo 
gdzie. Dziewczynka zaprzyjaźnia się z Janą, Żydówką z Pragi, która miesz-
ka przy Franciszkańskiej 29 i rdzennym bałuciarzem Joskiem.  Dzieci pod 
czujnym okiem dziadka uczą się przetrwania w getcie, bawią się w chowa-
nego na uliczkach Bałut (umiejętność ta okaże się bezcenna, gdy trzeba 
będzie uciekać przed Niemcami lub chować się podczas „wielkiej szpe-
ry"). Ucieczką przed brutalnością wojennej rzeczywistości stają się bajki  
i mit, które ulegają specyficznej modyfikacji: Śpiąca Królewna zasnęła po 
zjedzeniu bułki z kiełbasą, królewicz za uratowanie księżniczki dostaje pa-
pierosy. Mała Jutka po swojemu próbuje radzić sobie z trudną sytuacją:
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Śniła jej się bajka o silnej jak lew syrence Marysi, która żyła w wielkiej rze-
ce, płynącej przez Stare Miasto, Marysin, przez całe Bałuty. A mosty nad 
aryjskimi ulicami Zgierską i Limanowskiego były prawdziwymi mostami 
i spinały dwa brzegi, a nie dwa chodniki. Syrenka też nie miała taty ani 
mamy, bo gdzieś zniknęli 6 marca 1940 roku. Spotkały się na piaskowej 
łasze w upalne lato i syrenka Marysia nauczyła Jutkę nurkować i łowić 
ryby, i razem popłynęły szukać swoich rodziców. I wcale nie było drutów 
kolczastych, zasieków i wydzielonego miasta-więzienia, policji żydowskiej 
i niemieckich strażników. Tylko chłodna rzeka, gorący wiatr i słońce. 

Dorota Combrzyńska-Nogala nie epatuje tragizmem, choć przeprowadza 
młodego czytelnika przez wiele trudnych tematów, takich jak choroba, 
śmierć, wojna; czyni to w sposób zrozumiały dla najmłodszych.

Palimpsestowa współczesność

 Jedynie szczur albo kret
 Przez mur się wtedy przecisnął –
 Nigdy człowiek!
 Tu było getto. Tu morze wyschło
 Ludzkie, żyjące, dzieci i kobiet,
 I tu żydowskie
 Łzy się polały
 I zaraz za murem – polskie.
 Pod ciosem pałek
 Krew z krwią ta sama
 I rozpacz tak samo
 Gorzka.
 I tylko puste zostały miejsca
 Pod niebem w dole – przepaść!
 Lecz gdzieś musieli ludzie zamieszkać (…)

Wiersz Jerzego Millera zamieszczony w Kwiatach łódzkich. Antologii po-
ezji o Łodzi zapowiada jeden z najważniejszych problemów powojennej 
literatury o Bałutach: jak żyć w miejscu naznaczonym tragiczną histo-
rią? Czy można od niej uciec, zapomnieć? Jak na miejscu starej historii 
napisać nową? Częściowo na tak sformułowane pytania daje odpowiedź 
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nosząca znamiona autobiografizmu twórczość Manueli Gretkowskiej.  
W Polce deklaruje:
Ja jestem z Łodzi. Wychowałam się w dawnym getcie. Został mi stamtąd 
sentymentalizm, żółte światło, rozmazane wieczorem na szybach drewnia-
nych chałup, kocie łby, rynsztoki. Wysztafirowana Piotrkowska i otacza-
jące ją kamienice, coraz mniejsze, poszczerbione domki, wiejskie chaty. 
Łódź jest secesyjnym salonem na wsi. Nie wiadomo, gdzie zaczynają się 
przedmieścia. Centrum otoczone wioską. 
Gettowa przeszłość jest stopniowo odkrywana przez inną bohaterkę Gret-
kowskiwej. Kilkulatka wykopuje z ziemi olbrzymie, pękate muszle i srebr-
ne łyżeczki, te pierwsze zanosi do szkoły, by pochwalić się nauczycielce 
znaleziskiem. Dziecięca wyobraźnia podpowiada jej widok ogromnego 
ciepłego morza (lub oceanu), które kiedyś musiało być na Bałutach. Re-
akcja nauczycielki zaskakuje – pokazuje dziewczynce żydowskie litery na 
muszlach i zabrania jej przynoszenia podobnych znalezisk (bo te muszle 
nie są geologiczne, ale pożydowskie). Kobieta nie wykorzystuje szansy, 
by zapoznać dzieci z trudną historią, dlatego pozostawione same sobie 
kilkulatki same znajdują odpowiedź:

 Czyli, że na Bałutach był ocean, którym przypłynęli Żydzi (…).
 - A gdzie są teraz ci Żydzi?
 - Utonęli w oceanie, długo się na wodzie nie utrzymasz.

Matka dziewczynki, podobnie jak nauczycielka, nie potrafiła sobie pora-
dzić z wojennym dziedzictwem – mała była przekonana, że kobieta gnie-
wałaby się, gdyby odkryła, że córka przynosi do domu pożydowskie rupie-
cie. O zupełnym wyparciu (lub raczej – nieznajomości) historii świadczy 
to, że jej ojciec na Starym Cmentarzu Żydowskim polował na króliki  
i kuropatwy. „Kirchol” nie był dla niego miejscem pamięci, a jedynie hek-
tarami pustego cmentarza ze zwierzyną. A przecież to ten sam cmentarz, 
o którym z sentymentem pisał Tuwim:

 Jest na łódzkim cmentarzu,
 Na cmentarzu żydowskim,
 Grób polski mojej matki,
 Mojej matki żydowskiej.
 Grób mojej Matki Polki,
 Mojej Matki Żydówki,
 Znad Wisły ją przywiozłem
 Nad brzeg fabrycznej Łódki.
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Bałucka przeszłość powraca także w Tarocie paryskim Gretkowskiej. Autor-
ka opisuje drogę do mieszkania znajomych, którą pokonuje z ukochanym: 
Zaprowadziłeś mnie do nich przez bałuckie podwórko sklecone z komó-
rek na węgiel i króliki. Doprowadziłeś do sutereny z krzywą tabliczką 
„Ciesielska 15” i wepchnąłeś w ciemność kończącą się stertą miału i bu-
twiejących ziemniaków.
Ten sam chłopak pokazał dziewczynie jeszcze jedną prawdę:
Przyszedłeś kiedyś po mnie do liceum, wyciągnąłeś z lekcji, by pokazać, 
przykładając zdechłego dworcowego szczura do odrapanych tynków, że 
domy na Bałutach mają szczurzy kolor.
W prozie Manueli Gretkowskiej widać, jak trudno walczyć z historią zapi-
saną w przestrzeni miasta, szczególnie, gdy wiedza o niej jest wypierana.
Podobny problem pokazuje Andrzej Bart. O palimpsestowym nadpisy-
waniu nowej historii świadczy spacer, na który narrator zabiera piękną 
Dorę:
- Znasz ulicę Spacerową? Mieszkałam tam, zanim nas wywieźli (…).
Jakże skwapliwe korzystam z okazji i nie wiadomo kiedy i jak znajdujemy 
się w dawnym getcie, na ulicy o nazwie zwodniczej, bo spacerowanie po 
niej trudno sobie wyobrazić. Wiele się – myślę – nie zmieniło, tyle że bruk 
i domy starsze o sześćdziesiąt lat (…). 
Klatka schodowa przerażająco smutna, nawet jak na chorobę z kategorii 
ciężkich. Stęchły zapach kapusty, a przede wszystkim biedy, mimo że na 
podwórku są jakieś samochody. Dorze to nie przeszkadzało, wchodziła 
po schodach szybko, a zwolniła dopiero przed drzwiami na samej górze, 
które ostatni raz mogły być malowane na rozkaz Rumkowskiego (…). 
I dalej:
Wyglądała na zadowoloną, bo w którymś oknie rozpoznała z daleka kre-
dens kuchenny służący kiedyś rodzinie Singerów.
- A tam, gdzie się teraz zapaliło światło, miałam koleżankę. Studiowała  
w Heidelbergu i była strasznie  przemądrzała. Ale lubiłam ją (…).
Ponad pół wieku po zakończeniu wojny łodzianie mieszkają w tych samych 
kamienicach, w których umierali Żydzi zamknięci w getcie. W mieszkaniu 
staruszki, żyjącej w dawnym mieszkaniu Dory, Czeszka odnalazła książ-
kę, którą otrzymała w prezencie od ojca w 1938 roku… Ślady żydowskiej 
obecności na Bałutach są wciąż żywe i wpływają na dzisiejsze „patrzenie” 
na tę dzielnicę. Narrator przyznaje:
Jakże często zapuszczałem się w stronę baraku stacji Redegast, aby uzmy-
słowić sobie, co zobaczyły [siostry Franza Kafki], wysiadając zimą z pocią-
gu w szczerym polu i idąc w poganianym tłumie wśród nędznych poletek 
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i krzywych domów? Czy poczuły zapach nieczystości płynących w rynsz-
tokach i czy przestraszyły się wtedy tego tak innego świata? (…) miały być 
dla mnie namiastką Franza, który gdyby nie zbawienna gruźlica, mógł 
także znaleźć się w Łodzi? Wchodziłem do domów, w których mieszkały, 
aby zobaczyć to co one, kiedy wspinały się po schodach. Na ohydę tych 
podwórek mógł patrzeć ich brat. Czy wciśnięto by go do zapchanego 
pokoju na Gnieźnieńskiej, czy na Franciszkańską (…).
Gettowa przeszłość jest dziedzictwem trudnym, bywa balastem ciągnącym 
w mroczne obszary ludzkiej psychiki; wyzwala chęć odwetu, albo potęguje 
dawne uprzedzenia i obawy. Dosadnie pisze o tym Bart:
Choremu umysłowi jawiła się bliżej nieokreślona przeszłość, kiedy to 
poznikają z Łodzi nie tylko Niemcy, którzy ją stworzyli, ale i Żydzi, i 
Rosjanie. Na ich miejscu widział okolicznych kmieci w liczbie trzynastu 
milionów, zamieszkujących opuszczone dekoracje z kamienia. Niestety, 
dzieciska nowych mieszkańców miały malować na murach słowo Jude 
pod każdym nazwiskiem nielubianego sportowca, choćby ten był jasno-
włosym parobczakiem.

O.S.T.R.a  legenda

Nie sposób mówić o literaturze Bałut nie wspominając o współczesnej 
odmianie poezji, czyli o  hip-hopie. Skoncentrujmy się w tym miejscu na 
twórczości najbardziej rozpoznawalnego łódzkiego rapera Adama Ostrow-
skiego – O.S.T.R. Urodzony na Bałutach wykonawca w wielu utworach 
podkreśla swoje przywiązanie do dzielnicy, w której się wychował, m.in.  
w autobiograficznej Podróży zwanej życiem. W piosence Reprezentuj Ba-
łuty mówi:

 Reprezentuj Bałuty na zawsze,
 Nie ważne czy siedzisz na ławce, czy kradniesz, 
 Łapiesz okazje czy spać chcesz, 
 Przez rap ten rozpoznasz moją lokalizację,
 Reprezentuj Bałuty jak masz dumę, 
 (…)
 Reprezentuj co w sercu, Bałuty na zawsze, 
 (…) 
 Szanuj swoja Matkę i swoje pochodzenie
 (...)
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Raper podkreśla, jak ważne jest przywiązanie do miejsca, z którego się 
pochodzi. Ono buduje tożsamość i daje poczucie osadzenia w lokalnej 
społeczności. Są to więzy tak silne, że trudno je rozerwać:

 Nie wiem czy teraz jesteś w Londynie czy w Pradze, 
 Czy kosisz gruby hajs, czy znów zmieniłeś pracę, 
 Nie wiem ile masz lat i jaki jest twój wyuczony zawód, 
 Wiem tylko, że jak ja pochodzisz z Bałut.

Każdy powinien czuć się  odpowiedzialny za swoją dzielnicę, to młodzi 
sprawiają, że ona wciąż żyje i że oni w dużym stopniu decydują o jej cha-
rakterze:  
                                               
 Znasz dzielnicę - ona ma w sobie życie,
 Wiesz sam,
 Ma w sobie życie dzięki nam
 Więc gdzie by Cię nie poniosło w świat, 
 Brat, gdzie byś nie był, 
 Bałucki styl trwa dopóki chodzimy po ziemi

Raper mówi, że na wyjątkowość tego miejsca wpływają wspomnienia, zna-
ne, otagowane budynki i poczucie, że to właśnie jest ta mała ojczyzna, do 
której chce się wracać i którą trzeba godnie reprezentować:

 Gdziekolwiek nie jestem, wiem co słychać na mieście, 
 Zawsze tu byłem i będę z tym miejscem 
 Związany, takie mam plany, bo znam te ściany, 
 Wszystko zrobię dla nich, taki mam nawyk, 
 Jesteś ciekawy, odwiedź Bałucki rynek, 
 (…) 
 Wiesz, ja widzę w życiu rzeczy ciekawsze, 
 Słupy na bramce, plus jajowatą piłkę,
 Park Promienistych co graniczy z boiskiem, 
 (…)
 Reprezentuj Bałuty gdziekolwiek nie jesteś 

To przywiązanie do miejsca, z którego się pochodzi mocno wybrzmiewa 
w ŁDZskit: mam w dowodzie Bałuty, jak umrzeć to tu.
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W piosence Tabasco, która jest opisem nocy spędzonej w Łodzi wokalista 
wykorzystuje element „bałuckiego folkloru” – wódkę nazywa po bałucku 
„gołdą” (Z dala od metrów pro-klas, płynie zmrożona gołda).
Piosenka Bałuty jest swoistym zaproszeniem: w refrenie powtarza się fraza 
Bałuty welcom to… W tym utworze pojawia się zdanie, które może być 
wykorzystane przez osoby chcące walczyć ze złą sławą dzielnicy: Taki jaki 
świat jest, takie są Bałuty. 
Elementy bałuckiej topografii pojawiają się w innych współczesnych pio-
senkach, m.in. w Deszczowej piosence Comy (ulica Limanowskiego), czy 
Lecie w mieście Łódź Zeusa (Alte Szil – nieistniejąca synagoga przy ul. 
Wolborskiej 20).

*

Obraz Bałut wyłaniający się z omówionej literatury utrwala stereotypowe 
postrzeganie dzielnicy i jej mieszkańców. Autorzy akcentują biedę, często 
skrajną i niezawinioną, podkreślają żydowski charakter dzielnicy, a także 
fakt, że jest to miejsce zamieszkałe również przez przestępców. Najtrwal-
szym bałuckim mitem wydaje się być bałuciarz i jego kwintesencja – Ślepy 
Maks. Widać także dbałość o pielęgnowanie swoistej bałuckiej odrębności. 

Karolina Kołodziej 
jest adiunktem w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uni-
wersytetu Łódzkiego. W roku 2005 obroniła doktorat Obraz Łodzi w li-
teraturze pozytywizmu i Młodej Polski, który ukazał się drukiem w roku 
2009 (Wydawnictwo Piktor). Jest współautorką książki Zabytkowe prze-
strzenie Uniwersytetu Łódzkiego oraz 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego  
w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015). Napisała przewodnik dla dzieci 
Odkryj Łódź, bardzo twórczą książką o niezwykłym mieście oraz współ-
tworzyła Spacerkiem po Łodzi. Przewodnik dla dzieci. Jest uczestnikiem 
grantu Kultura literacka Łodzi do 1939 roku. 
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Jan Gromski

Szkic o folklorze muzycznym Łodzi

  (...) Bałucka piosenka
  Przed nikim nie klęka
  I o nic nie prosi. No bo jak?
  Jest, bo jest. Zwyczajnie,
  I śpiewa ferajnie od bramy do bramy wciąż tak!
  Bałucka piosenka
  Na co dzień, od święta,
  Wciąż z nami, wciąż z nami jest tu,
  Gdy spotkasz ją nocą
  Nie pytaj jej, po co
  Wędruje bez domu i snu

     (Śpiewnik łódzki, red. T. Szewera)

Tożsamość 

Co to jest folklor? Jaki jest sens jego istnienia w mieście Łodzi? Po co 
komu piosenka, walczyk z katarynki, po co komu muzyka? Bałucka pio-
senka odpowiada prosto: jest bo jest. Zwyczajnie.
Termin folklor, oznacza wprost „wiedzę ludu” i pojmuje się go jako cało-
kształt kultury ludowej (mity, rytuały, obrzędy, zwyczaje, taniec, muzyka, 
etc). Funkcjonowanie folkloru oparte jest na społecznie uzgodnionej wie-
dzy o świecie i systemie wspólnie wyznawanych wartości. Pojęcie folklor 
(folk-lore – wiedza ludu) wprowadził do obiegu w 1846 roku angielski 
archeolog, pisarz, antykwariusz i badacz William John Thoms. W Polsce 
termin ten używany był od 1888 roku.
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Definicja, w kontekście sporu kibiców ŁKS-u i Widzewa o tym kto jest 
bardziej żydem a kto nie (lub mniej – żydem), wydaje się co najmniej 
niekompletna. To co w wulgarny sposób wyraża środowisko łódzkich 
chuliganów, idealnie wpisuje się w problem Łodzi na przestrzeni dwóch 
wieków. Wraz ze sławną oceną miasta przez Rajmunda Rembielińskiego 
jako „szczególnie na osiedlenie fabrykantów usposobione” rozpoczyna się 
proces osadnictwa przemysłowego i urbanizacji. Pojawiają się problemy 
społeczne, a wśród nich problemem  t o ż s a m o ś c i  mieszkańców. 
„Wiedza ludu” była w Łodzi wiedzą ludów, które zmuszone były żyć obok 
siebie. Mimo, że wśród imigrantów był całkowity brak wzajemnego od-
działywania folkloru robotniczego (polskiego, niemieckiego i żydowskie-
go), to właśnie folklor miejski najbliższy był stworzenia nowej, własnej 
tożsamości mieszkańców, jako łodzian.

Podwórko 

Pierwsi przybysze legitymowali się wiejskim rodowodem, przywożąc do 
miasta własne melodie i rytmy, w szczególności piosenki śpiewane na zie-
mi sieradzkiej, piotrkowskiej i łęczyckiej (mazury, oberki, polki). W Łodzi 
stali się robotnikami, lecz nadal potrafili otaczać się pięknem. Popularne 
w owym czasie były ozdoby balkonowe i miniaturowe ogródki. Hodowa-
no kwiaty (w szczególności, nieśmiertelne do dnia dzisiejszego – pelargo-
nie), a także drobne ptactwo i małe zwierzęta. Największą popularnością 
cieszyły się kanarki, których trele słychać było nawet z najbiedniejszych 
robotniczych domów czynszowych. Obok, w komórkach i na strychach – 
gruchające gołębie, a jeśli miejsca było dość, hodowano kury i króliki.
Nowi przybysze przywozili ze sobą tradycje muzyczne i instrumenty. 
Większość umiała śpiewać, jeśli nie w domu, to chociażby w kościele czy 
cerkwi (przed I wojną światową istniało w Łodzi ponad 100 amatorskich 
chórów). Grano na różnych instrumentach; w niektórych, bogatszych do-
mach znaleźć można było pianino, w uboższych akordeon lub mandolinę 
(wbrew dzisiejszej modzie na gitarę, dawniej, grano znacznie częściej na 
innych instrumentach szarpanych). Oczywiście po swojemu, jak kto umiał 
i co umiał. 
Prawdziwą sceną stały się podwórka czynszowych kamienic. Przychodzili 
tu wszyscy: iluzjoniści, akrobaci, cyrkowcy, śpiewacy, muzycy, rzemieśl-
nicy, handlarze. I tak: sygnał - uderzenie o poręcz schodów lub metal, 
oznaczało przybycie specjalisty od ostrzenia noży. Ruch korby i głośny 
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śmiech – kataryniarza. To on wzbudzał największą sensację, szczególnie 
wśród dzieci z okolicznych kamienic. Katarynka ozdabiana była koloro-
wymi szkiełkami, cekinami i lusterkami. Na niej siedziała, przywiązana na 
łańcuchu lub sznurku: małpka, kolorowa papuga, a nawet świnka morska 
czy szczur. Stare mazurki i walczyki, zamknięte w mechanicznym pudełku, 
doprowadzały do rozpaczy niektórych, co wrażliwszych na hałas, miesz-
kańców. Tak opisuje to zjawisko publicysta W. Pawlak: Plagą stali się arty-
ści wędrowni kataryniarze. Niepokoją oni ulice, podwórza i różne zakłady 
najpotworniejszym skrzeczeniem swoich instrumentów, za co natarczy-
wie domagają się datków (...) Mimo głosów sprzeciwu, należy dodać, że 
katarynki przyczyniły się do rozpropagowania niejednego, robotniczego 
szlagieru.

Antek 

Najciekawszą grupą odwiedzającą podwórka byli „hauzeracy” (lub „hau-
zerzy”), czyli wędrowni muzycy, grajkowie (trochę łobuziaki, na wzór war-
szawskich andrusów). Określenie to pochodzi z języka niemieckiego, od 
słowa hausieren, czyli dobitnie i dosłownie: szwendać się po domach. 
Stefan Krzyszkowski, sprawozdawca muzyczny „Dziennika Łódzkiego”  
(w numerze 215 z 29 września 1891 roku) opisywał to typowe dla Łodzi 
zjawisko: (...) zjawiał się na podwórzu solo lub duet wokalny, parodyujący 
nabożne lub światowe pienia, często z towarzyszeniem gitary lub arfy, po 
nich zapoznany skrzypek, trębacz lub ręczny harmonista, a nadomiar nie-
szczęścia (...) wpada jak stado kruków, banda rzępołów, której ani słuchać, 
ani pozbyć się niepodobna !
Hauzeracy ubierali się w „łódzkim stylu” – na galancie, dużo i pstrokato. 
Krótkie spodnie w pasy, kolorowa, obcisła marynarka i kaszkiet. Grali  
w różnych składach, uzależnionych od umiejętności i dostępności instru-
mentów (choć największe znaczenie miało co się gra, a nie jak). Najczę-
ściej grano na gitarze, banjo, skrzypcach, altówce, kontrabasie, klarnecie  
i „na czymś” do rytmu, na przykład: bębnie, talerzu czy terkotce.
Kapele nie posiadały nazw, rozpoznawano je po liderze grupy (najczęściej 
prowadzącym linię melodyczną, lub główny wokal), do którego zwracano 
się po nazwisku lub przydomku (w żargonie ulicznym: ksywie). Grano 
zarobkowo, nierzadko była to jedyna forma zarobkowania niektórych  
z nich. Najlepiej zarabiało się grając na weselach lub imieninach. Na co 
dzień występowali na podwórkach i pod oknami łódzkich kamienic. In-
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nym popularnym miejscem występów były parki, szczególnie w okresie 
majówki, gdzie młodzież często spontanicznie organizowała zabawę ta-
neczną.
Hauzeracy tworzyli swoją muzykę stosując parę technik i trików ułatwia-
jących poszerzanie i rozpowszechnianie swojego repertuaru. Zgodnie  
z zasadą – podoba nam się to co już znamy – były stosowane techniki, 
które teoria muzyki określa jako parodiowanie, tj. podkładanie tekstu do 
zasłyszanej, znanej melodii (rzadziej odwrotnie). Tak powstało wiele no-
wych, łódzkich tekstów do popularnych kolęd – oto przykład tekstu na 
melodię kolędy Lulajże Jezuniu:

 Gdybyś się Jezuniu w Łodzi urodził, to byś i tutaj boso chodził,
 poszedłbyś do fabryki, podarłbyś swe buciki,
 bo i w mieście Łodzi też się boso chodzi.
 Gdybyś się Jezuniu w łodzi urodził, to byś na Bałuty do nas przychodził.

Kolejną techniką stosowaną przez kapele, w stosunku do tekstu, było 
zamienianie w starych ludowych piosenkach, kontekstu wiejskiego na 
miejski. Tak powstawały utwory, w treści nawiązujące do elementów wiel-
komiejskich, traktujące m.in.: o fabrykach, kominach, dorożkach, tram-
wajach.
Do własnych melodii preferowano tematykę sensacyjną, opartą na faktach 
(lub mocno koloryzowanej prawdzie) i lokalnych wydarzeniach - dzięki 
temu słuchacz mógł utożsamiać się z tekstem i chcieć powtarzać nową 
melodię. Tak powstały muzyczne opowieści słuchane z wielkim zaintere-
sowaniem: o Antku z Bałut, o Mańce, Zajdlowej, Wiśniewskiej, Kornac-
kiej, o fabrycznej dziewczynie. Wśród tych piosenek na szczególną uwagę 
zasługują piosenki o Ślepym Maksie – legendzie miejscowego półświatka, 
którego ulica wypromowała na króla Bałut:

 Kamienicznik czołga się,
 Ślepy Maks mu mordę skwasił,
 Oko podbił, zęby wybił.
 Morał z pieśni: nie czyń zła!

Wyjątkową cechą piosenek łódzkich kapel był brak treści, które komento-
wałyby, w jakikolwiek sposób, elementy odmienności narodowościowych 
swoich współmieszkańców. Jeśli podejmowano tematy humorystyczne, 
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wykpiwały one, przede wszystkim, ludzkie przywary (m.in. piosenki o pi-
jakach, paskarzach, dorobkiewiczach).
Odrębną kategorią (pod względem treści) były utwory więzienne, które  
z czasem przekształciły się w piosenkę rewolucyjną. Należy przy tym pa-
miętać o okresie zaborów i o różnych kategoriach osadzonych w więzie-
niach, w tym więźniach politycznych. Wydarzenia lat 1905–1907 zdomi-
nowały na pewien czas treść miejscowych pieśni:

 Naprzód, o Łodzi, w krwawej powodzi,
 Poległych braci już pomścić czas.
 Czas by stanęli starzy i młodzi,
 Walczyć za wolności czas, wielki czas!

Najpopularniejsze piosenki ukazywały się drukiem. Łódź, jak każde więk-
sze miasto w Polsce, miało w swoich księgarniach bogatą ofertę nut.  
W drukach folkloru miejskiego szczególnie wyspecjalizowali się dwaj księ-
garze: Walenty Kotarski i Adolf Słomnicki. Kotarski jako redaktor często 
dobierał teksty do znanych melodii, zazwyczaj znacznie przekształcając 
oryginał. Czasem nawet sam tworzył (to on napisał tekst znanej piosenki 
o łódzkiej dzieciobójczyni pt. Ballada o Zajdlowej). Zbiorki pieśni okra-
szone były chwytliwymi tytułami (np. Zemsta Cyganki), zawierały piosen-
ki miejskie, patriotyczne, ale również fragmenty wyjęte z łódzkiej śpie-
wogry i teatru. Tomiki sprzedawane były na rynku, na jarmarkach, w dni 
odpustowe i kosztowały na tyle mało, aby stać było na nie przeciętnego 
robotnika.

Neskim 

Ciekawy i jednocześnie dziwny jest brak podań i źródeł, świadczących  
o obecności zespołów klezmerskich w Łodzi, zespołów przecież tak po-
pularnych przed wojną w innych dużych miastach Polski (Kraków, War-
szawa). Ta absencja jest tym bardziej wyjątkowa, ponieważ w kulturze ży-
dowskiej muzyka ludowa służy nie tylko rozrywce, ale także dotyczy sfery 
sacrum, spełnianiu tzw. micwy (przykazania) podczas wesel, pogrzebów, 
świąt. Wiadomym jest, że brak aktywności w sferze muzyki ludowej nie 
oznaczał, że społeczność łódzkich Żydów w ogóle unikała zajmowania się 
muzyką (wystarczy wspomnieć o wybitnym kompozytorze Aleksandrze 
Tansmanie). 
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Jedynym śladem po żydowskim folklorze muzycznym w Łodzi mogą być 
określenia (lub słowa), zapożyczone z klezmerskiej tradycji wykonawczej. 
Były one wykorzystywane przez polskich muzyków po wojnie, grających 
na popularnych ówcześnie dancingach w łódzkich klubach i lokalach. 
Na przykład jeśli o muzyku, albo zespole mówiło się, że gra na risdum 
– oznaczało to bezbłędną grę nowo zasłyszanego utworu, bez przygotowa-
nia, a vista. Jeśli ktoś był neskim – był to kolega po fachu, kumpel, dobry 
kompan do gry.
Zachowały się opowieści o działalności muzycznej osadzonych w łódz-
kim getcie. W pierwszych latach istnienia getta powstała orkiestra złożona  
z profesjonalnych muzyków pod kierownictwem Teodora Rydera. Wysta-
wiono m.in. rewię pt. Miłość szuka mieszkania z tekstem Jerzego Jurando-
ta, który to tekst przesłał do Łodzi z getta warszawskiego.  W 1944 roku 
Niemcy zażądali od ludności oddania wszystkich dostępnych instrumen-
tów. Był to początek likwidacji getta i koniec historii Żydów w Łodzi.

Walczyk 

Po II wojnie światowej obraz Łodzi uległ całkowitej przemianie. Bez prze-
sady można uznać, że muzyka ludowa stała się narzędziem władzy. Przez 
znacjonalizowanie i  zinstytucjonalizowanie zespołów folklorystycznych, 
zostały one odarte z ich pierwotnego charakteru: spontanicznej, wolnej 
twórczości i naturalnej ewolucji opartej na komentowaniu i opisywaniu 
wiejskiej lub miejskiej rzeczywistości. Przy wielkich łódzkich zakładach 
zaczęły powstały takie zespoły folklorystyczne jak „Harnam” czy „Poltex”. 
Powstawanie osiedli budowanych z „wielkiej płyty”, powodowało zanika-
nie podwórek - w sensie miejsca spotkań i tworzenia folkloru miejskiego 
- na rzecz bloków, gdzie więzi sąsiedzkie nie miały już takiego znaczenia. 
Rozwój technologii przyczynił się ostatecznie do zaniku starych form mu-
zykowania ludowego. Pocieszającym faktem z historii Polski Ludowej jest 
chęć stworzenia łódzkiej piosenki artystycznej i zapoczątkowanie badań 
nad folklorem miejskim Łodzi. W tym czasie piosenki pisali świetni kom-
pozytorzy, m.in. Władysław Szpilman, Piotr Hertel, Andrzej Hundziak. 
Niektóre z piosenek stawały się na krótki czas szlagierami (np. piosenka 
Łódź to nie tylko Piotrkowska okrzyknięta marszem robotniczej Łodzi). 
Nieocenionym zbiorem i kompendium wiedzy, do dnia dzisiejszego, jest 
Śpiewnik łódzki wydany w latach 80. pod redakcją Tadeusza Szewery. Jed-
nak w zbiorze tym brakuje jednej, bardzo ważnej piosenki, znanej i śpie-
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wanej przez wszystkie dzieci w Łodzi w latach 60. i 70. Tak brzmi druga 
zwrotka Walczyka o Łodzi:

 Miasto fabryk i kominów,
 I rewolucyjnych burz.
 Gdy cię Łódź czerwona trzyma,
 To nie puści już.

Nowe 

W latach 70. nastąpiło chwilowe odrodzenie się kapel podwórkowych (Ło-
dzianka, Kapela ze Wschodniej, Włókniarska Brać, Bałucka Ferajna). Dziś 
pozostała właściwie jedna Bałucka Kapela Podwórkowa prowadzona przez 
Ryszarda Ścibora i Czesława Grądzkiego, która stanowi prawdziwy relikt 
przeszłości. Powoli powraca zainteresowanie łódzką piosenką wśród nowo 
powstających zespołów (np. zespół Zgiełk) – choć w charakterze bardziej 
stylizacji, niż w formie autentycznego folkloru miejskiego. Najbliższe pró-
by przekształcenia muzyki robotniczej Łodzi na język współczesny (i ko-
mentowania dzisiejszego życia w mieście) wydają się zespoły hip-hopowe, 
takie jak O.S.T.R. czy Thinkadelic.
Bardzo możliwe, że w dzisiejszym świecie należy na nowo zdefiniować po-
jęcie folkloru i kultury ludowej. Jedno wydaje się pewne: folklor muzycz-
ny Łodzi spełnił swoją rolę w kształtowaniu tożsamości przedwojennych 
mieszkańców, pozwolił im identyfikować się z miastem i był przy nich  
w najtrudniejszych godzinach historii. Czasy PRL wiele zniszczyły z tych 
wartości, lecz dzisiaj, jesteśmy w stanie odbudować i przypomnieć sobie 
to wszystko, co mówi bałucka piosenka:

 Strych nie ma już zaułków,
 A w zaułkach starych bruków.
 Nowe czasy. Inny miasto ma już kształt.
 Asfalt błyszczy neonami,
 Niebo świeci nie gwiazdami,
 Stu lampami niebo świeci teraz nam.
 Tylko ona wciąż ta sama
 Gdzieś ukryta w starych bramach
 Melodyjka, co swój dawny fason ma. (...)
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Sebastian Glica 

Klub sportowy z Bałut – Start Łódź

Kilka słów o sporcie na Bałutach przed 1939 r.

O początkach sportu w granicach dzisiejszej dzielnicy Bałuty możemy 
mówić już w okresie przed 1914 rokiem. Co prawda nie istniały w tym 
okresie stowarzyszenia sportowe na terenie wsi Bałuty – włączonej do 
Łodzi w 1915 r., to jednak działalność organizacji sportowych, których 
siedziby znajdowały się w najbliższej okolicy historycznych Bałut, skiero-
wana była także do jej mieszkańców.
Za najstarsze „bałuckie” stowarzyszenie sportowe uznać możemy Rado-
goskie Towarzystwo Sportowe, którego korzenie sięgają 1907 roku. Jego 
siedziba mieściła się przy ul. Kazimierza 24 na Julianowie (ul. M. Pio-
trowiczowej). Członkami towarzystwa były wyłącznie osoby pochodze-
nia niemieckiego, uprawiające w okresie letnim ćwiczenia gimnastyczne w 
prywatnym ogrodzie „Marcelin” przy ul. Zgierskiej 89. 
Po I wojnie światowej towarzystwo reaktywowało się w 1919 roku. Nadal 
jego aktywność skierowana była do okolicznych mieszkańców narodowo-
ści niemieckiej. Przez cały okres międzywojenny pozostało organizacją 
jednosekcyjną.
W 1908 roku powstało kolejne „bałuckie” stowarzyszenie sportowe: To-
warzystwo Gimnastyczne Eiche (Dąb). Założone zostało w sali Wilhelma 
Zimmera przy ul. Aleksandrowskiej 38 (ul. Limanowskiego). Jego członko-
wie rekrutowali się z mieszkańców okolicznych terenów, a więc Żubardzia 
i Bałut, przy czym, podobnie jak Radogoskie Towarzystwo Gimnastyczne, 
grupowało wyłącznie osoby narodowości niemieckiej. Towarzystwo bez-
pośrednio przed wybuchem I wojny światowej, oprócz ćwiczeń gimna-
stycznych, organizowało także wyścigi kolarskie na trasie Krzywie (obec-
nie część Zgierza) – Stryków. Po wojnie działalność stowarzyszenia nie 
została reaktywowana. 
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Najstarszą polską organizacją sportową działającą na terenie Bałut było 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne – Pododdział Łódź-Bałuty. Założone 
zostało pod koniec I wojny światowej – w dniu  22 lutego 1918 roku. Sto-
warzyszenie było faktycznie częścią działającego na terenie Polski od 1867 
roku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Po odzyskaniu niepodległości, 
w grudniu 1918 roku zmieniona została jego nazwa na Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół w Łodzi – Gniazdo II.
Siedziba bałuckiego Sokoła mieściła się początkowo przy ul. Aleksandrow-
skiej 37 (ul. B. Limanowskiego), a następnie została przeniesiona na ul. 
Aleksandrowską 51. W okresie międzywojennym stale działały w jego ra-
mach sekcje: gimnastyczna i lekkoatletyczna, okazjonalnie tworzone były 
drużyny piłkarskie i w grach zespołowych. 
Gniazdo II Sokoła prowadziło działania na rzecz zarówno aktywizacji fi-
zycznej robotniczej młodzieży Bałut, jak i, zgodnie ze swoim statutem, 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Członkowie organizacji 
uroczyście obchodzili święta państwowe: 3 Maja, 29 listopada (dzień wy-
buchu powstania styczniowego), od lat 30. XX wieku także 11 Listopada.  
Stowarzyszenie, podobnie jak i inne łódzkie gniazda Sokoła, swoją dzia-
łalność sportową adresowało przede wszystkim do młodzieży. W związ-
ku z powyższym nie miało znaczących sukcesów na sportowych arenach 
miasta i kraju. Sukcesy odnosili za to jego wychowankowie, najczęściej już 
członkowie innych łódzkich stowarzyszeń sportowych. Najwybitniejszym 
sportowcem wywodzącym się z II Gniazda Sokoła był Władysław Wró-
blewski, w latach 30. XX w. czołowy łódzki lekkoatleta, specjalizujący się 
w biegach średniodystansowych i przełajowych. Sukcesy na łódzkich bież-
niach odnosił już jednak jako zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego. 
Z innych gniazd Sokoła z Łodzi i najbliższych okolic wywodzili się zna-
komici sportowcy okresu międzywojennego, w tym olimpijczycy: pięścia-
rze Henryk Chmielewski i Władysław Pisarski, a także lekkoatletka Jadwi-
ga Wajs (członkini Sokoła Pabianice – dwukrotna medalistka olimpijska  
w rzucie dyskiem).     
W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszych Bałut powstały trzy 
nowe stowarzyszenia sportowe: Polskie Towarzystwo Sportowe Świt, Klub 
Sportowy Gentleman oraz Amatorski Klub Sportowy Żubardź. W sumie 
więc w tym okresie w dzielnicy działało pięć towarzystw sportowych. Je-
śli weźmiemy pod uwagę, że w 20-leciu międzywojennym funkcjonowało 
w Łodzi blisko 140 stowarzyszeń sportowych, nie była to  liczba impo-
nująca. Przez cały ten okres nie została w dzielnicy także zlokalizowana 
żadna duża inwestycja sportowa, co powodowało, że miejscowi sportowcy 
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musieli korzystać z prywatnych placów sportowych oraz nielicznych sal 
gimnastycznych w wybudowanych w 20-leciu bałuckich szkołach. Dopro-
wadziło to do znacznego zapóźnienia Bałut w aspekcie wychowania fi-
zycznego w stosunku do reszty Łodzi.
Polskie Towarzystwo Świt powstało przy Narodowej Partii Robotniczej-
Lewicy. Jego założycielami byli członkowie partii z Radogoszcza: Leonard 
Róziewicz, Stefan Kacprzyk i Tomasz Skomorowski. Siedziba stowarzy-
szenia mieściła się w bałuckich lokalach NPR-Lewicy: przy ul. Zgierskiej 
103/105, następnie ulicach: Franciszkańskiej 58, ul. Marynarskiej 20, ul. 
Smugowej 25, w końcu bezpośrednio przed wybuchem II wojny świato-
wej przy ul. Zgierskiej 126. Pomimo, że statut stowarzyszenia zakładał, 
że w klubie będą działały sekcje: piłki nożnej, kolarska, tenisa ziemnego, 
atletyki, lekkiej atletyki oraz prowadzona będzie działalność turystyczna 
to jednak brak jest informacji o  wynikach sportowych klubu. W  pra-
sie międzywojennej znaleźć możemy jedynie notatkę, że w 1938 roku  
z okazji jubileuszu 10-lecia stowarzyszenia zorganizowany został drużyno-
wy wyścig kolarski na dystansie 100 km, zakończony zwycięstwem druży-
ny Klubu Sportowego Widzewska Manufaktura.
Klub Sportowy Gentleman powstał w 1928 roku. Jego założycielami byli 
pracownicy angielsko-szwedzko-polskich Zakładów Przemysłu Gumowego 
Gentleman (późniejszy Fagum-Stomil), których siedziba w tym okresie 
mieściła się przy ul. Limanowskiego 156. W klubie funkcjonowały sekcje 
piłki nożnej, gier sportowych i lekkiej atletyki. Stowarzyszenie miało fa-
bryczny charakter i należało do Rady Klubów Fabrycznych. W sierpniu 
1930 roku na krótko zostało jednak wykluczone z tej organizacji z powo-
du niewłaściwego zachowania działaczy klubu i jego zawodników podczas 
dorocznych mistrzostw klubów fabrycznych na stadionie innego fabrycz-
nego stowarzyszenia – Klubu Sportowego Widzewska Manufaktura. 
Amatorski Klub Sportowy Żubardź założony został 28 października 1936 
roku przez mieszkańców ulic: Pawiej, Klonowej, Lutomierskiej i Drew-
nowskiej. Siedziba stowarzyszenia mieściła się przy ul. Pawiej 10.
Klub posiadał typowo amatorski charakter. W jego ramach funkcjonowała 
drużyna piłkarska, która rozgrywała spotkania na żubardzkich nieużyt-
kach. Stowarzyszenie organizowało także zawody lekkoatletyczne.
Brak bazy sportowej na Bałutach spowodował, że po II wojnie świato-
wej władze miejskie postanowiły właśnie w tej dzielnicy wybudować kilka 
kompleksów sportowych. Oczywiście były to działania mające charakter 
odgórny, doprowadziły jednak do polepszenia infrastruktury sportowej  
w tej części Łodzi. 
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W latach 1954-1960 został na Julianowie wybudowany duży kompleks 
sportowy dla Spółdzielczego Klubu Sportowego Start. W innej części dzi-
siejszych Bałut – w Parku Promienistych (Parku Szarych Szeregów) w la-
tach 1963-1972 powstał stadion i boisko do hokeja na trawie dla Klubu 
Sportowego Budowlani. Na Teofilowie przy ul. Rojnej 46a w latach 70. 
XX wieku powstało za to boisko piłkarskie i pawilon do tenisa stołowego 
dla przyzakładowego Klubu Sportowego Elta. Wreszcie w Łagiewnikach, 
przy ul. Łagiewnickiej 307 i 311 powstały obiekty dla Łódzkiego Klubu 
Jazdy Konnej. 

Start Łódź – najpierw było Zrzeszenie Sportowe

Spółdzielczy Klub Sportowy Start Łódź formalnie powstał w dniu 2 marca 
1953 roku. Wówczas odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowa-
rzyszenia. Trzeba nadmienić, że w tym okresie funkcjonował on, nie jako 
samodzielna organizacja sportowa, lecz część ogólnopolskiego zrzeszenia 
sportowego. W tym miejscu konieczne jest więc kilka słów wyjaśnienia. 
Stalinizacja życia politycznego i społecznego końca lat 40. i pierwszej 
połowy 50. XX wieku nie ominęła również sportu. Pod koniec lat 40. XX 
wieku centralne władze polityczne i sportowe podjęły decyzję o likwida-
cji klubów sportowych i utworzenie w ich miejsce zrzeszeń sportowych 
związanych z przemysłem. Kluby zostały więc włączone w system spo-
łeczno-polityczny poprzez podporządkowanie branżom przemysłowym  
i działającym na ich terenie związkom zawodowym. 
W ten sposób w Łodzi najważniejsze kluby zostały włączone do Zrzesze-
nia Sportowego Włókniarz – ŁKS, a także odnoszące bezpośrednio po 
1945 r. sukcesy: Dziewiarski Klub Sportowy, powstały na bazie Klubu 
Pracowników Zjednoczone Włókniarz, Bawełna i inne. W naszym mieście 
działały także inne zrzeszenia sportowe, chociażby Spójnia – powstała 
na bazie Robotniczego Klubu Sportowego TUR. Łódzcy koszykarze tego 
zrzeszenia w 1950 i 1952 r. zostali mistrzami Polski. Utworzono również 
zrzeszenie „resortowe”: wojskowe i milicyjne. 
Do początku lat 50. XX wieku brak było w naszym kraju „pionu sporto-
wego” związanego ze spółdzielczością pracy. Dopiero w 1952 roku decy-
zją kierującego życiem sportowym w Polsce, Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej powołano Zrzeszenie Sportowe Start – mające być sportową 
częścią spółdzielczości i rzemiosła. Wkrótce po tej decyzji przy spółdziel-
czych zakładach pracy zaczęły powstawać Koła Sportowe, co oczywiście 
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nie miało najczęściej spontanicznego charakteru. Jeszcze przed końcem 
1952 roku Zrzeszenie Sportowe Start liczyło 15 000 członków, zgrupowa-
nych w ponad 300 kołach sportowych na terenie całego kraju. 
W Łodzi, w drugim w tamtym okresie co do wielkości mieście w Polsce, 
w którym istniały liczne zakłady przynajmniej w nazwie nawiązujące do 
spółdzielczości, nie mogło również zabraknąć spółdzielczych kół spor-
towych. Po powstaniu centralnych władz Zrzeszenia Sportowego Start, 
podjęto w Łodzi działania mające na celu tworzenie lokalnych organizacji 
sportowych w jego ramach. Działaniami tymi koordynowali łódzcy spół-
dzielcy: Czesław Głąbski, Jerzy Treichel oraz Jan  Kulik. Doprowadzili oni 
do powołania 8 kół sportowych w Łodzi, liczących w sumie 800 członków. 
W dniu 2 marca 1953 roku odbyło się zebranie ich przedstawicieli, którzy 
powołali łódzki oddział Zrzeszenia Sportowego Start – dzień ten uznać 
możemy za datę założenia Spółdzielczego Klubu Sportowego Start Łódź. 
Nowo powstałe w mieście zrzeszenie sportowe miało, w myśl jego założy-
cieli, być przede wszystkim miejscem ułatwienia uprawiania sportu wszyst-
kim członkom spółdzielczości pracy, spopularyzowania kultury fizycznej, 
objęcia nią możliwie największej liczby spółdzielców i rzemieślników. Tak 
rolę nowego zrzeszenia widziano przynajmniej w wydawnictwach jubi-
leuszowych klubu z lat 50. i 60. XX wieku. Oczywiście musimy mieć  
świadomość czasów, w jakich stowarzyszenie było tworzone. O sponta-
niczności w jego funkcjonowaniu nie mogło być wówczas mowy. W myśl 
założeń organizacji to jednak cel popularyzatorski wychowania fizycznego 
był wówczas podnoszony jako podstawa funkcjonowania Startu w Łodzi  
i całego zrzeszenia w Polsce.    
Założenie Zrzeszenie Sportowego Start dopiero w 1952 roku, a więc kilka 
lat po powstaniu innych zrzeszeń sportowych, spowodowane była bra-
kiem akceptacji przez stalinowskiego władze dla spółdzielczości pracy,  
a przede wszystkim rzemiosła – również znajdującego się w tej „branży”. 
Dla ówczesnego władz podstawą rozwoju socjalistycznej ojczyzny miał 
być przemysł ciężki, a także zakłady w pełni uspołecznione. Spółdziel-
czość, pomimo że w okresie PRL-u często była nią tylko z nazwy, w pełni 
akceptowana więc być nie mogła. W związku z powyższym nie może dzi-
wić, że dopiero w 1952 roku powołano zrzeszenie sportowe mające pro-
wadzić działalność sportową wśród pracowników tej branży oraz rzemieśl-
ników. Jak zauważono w wydawnictwie jubileuszowym Startu z 1958 roku 
życie wykazało niezbicie absurdalność wyeliminowania mimo wszelkich 
trudności rozwojowych, przecież potężnego nurtu spółdzielczości pracy  
i rzemiosła. Po długich debatach i staraniach, wreszcie dziesiątki tysięcy 
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ludzi zatrudnionych w spółdzielczości pracy, w rzemiośle, otrzymały pra-
wo powołania własnych organizacji sportowych. 
Koła Zakładowe Zrzeszenia Sportowego Start powstawały w całej Łodzi. 
Od początku działania organizacji postanowiono jednak, że klub powinien 
posiadać własne obiekty sportowe, które będą jednocześnie siedzibą stowa-
rzyszenia. Wybudowanie obiektów musiało jednak potrwać kilka lat.
W tym okresie stowarzyszenie korzystało z obiektów sportowych innych 
klubów sportowych Łodzi. Na potrzeby spotkań członków zrzeszenia ko-
rzystano za to z lokali usytuowanych przy zakładach spółdzielczych – naj-
częściej świetlic zakładowych. W 1954 roku Start otrzymał swój pierwszy 
lokal klubowy – w oficynie posesji przy ul. Piotrkowskiej 48. Dysponował 
tam dwoma małymi salami oraz trzema pokoikami klubowymi. Posia-
danie lokalu klubowego było pierwszym ułatwieniem w działalności sto-
warzyszenia, od początku jednak uważano, że stowarzyszenie powinno 
posiadać także własną bazę sportową, że nie może być „bezdomne”, gdyż 
to uniemożliwi właściwą pracę z młodzieżą i utrudni rozwój sportowy.

Na Julianowie

W świecie cywilizowanym najbardziej nieszczęśliwi wśród nieszczęśli-
wych są ludzie bezdomni. Nikt dobitniej niż startowcy nie zrozumiał tej 
gorzkiej prawdy. Najzupełniej też usprawiedliwiona jest niezwykła radość  
z jaką witamy otwarcie naszego stadionu na Bałutach. Przez tyle lat nasi 
sportowcy tułali się z kąta w kąt i nie zawsze znajdowali dobre przyjęcie  
w gościnie na obcych progach. Tak w 1958 roku w wydawnictwie jubi-
leuszowym radowano się z zakończenia pierwszego etapu prac przy bu-
dowie stadionu Startu na Julianowie przy obecnej ul. św. Teresy. Zbiegło 
się to z uzyskaniem samodzielności przez organizację – po przemianach 
polskiego października 1956 roku zlikwidowano zrzeszenia sportowe  
i ponownie umożliwiono funkcjonowanie w pełni samodzielnym klubom 
i stowarzyszeniom sportowym.
Prace przy budowie stadionu na Bałutach rozpoczęto 16 września 1954 
roku. Lokalizacja stadionu na Julianowie wygrała z łódzkimi Chojnami. 
Decyzja o budowie stadionu w jednej w tych dwóch łódzkich dzielnic nie 
była całkiem przypadkowa. Postanowiono wybudować obiekty sportowe 
Startu w dzielnicy dotychczas pozbawionej jakiejkolwiek bazy sportowej. 
Odwołajmy się ponownie do wydawnictwa jubileuszowego klubu z 1958 
roku: bezbrzeżna była wówczas radość w narodzie spółdzielczym i na 
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Bałutach, od 100 lat tęskniących za najmniejszym choćby boiskiem po-
krytym zieloną murawą.  
Prace przy niwelacji terenu pod budowę obiektu wymagały dużego nakła-
du pracy. Otrzymany od miasta teren znajdował się na rozległych łąkach 
i zasypiskach, ukształtowanych jak po wybuchu gejzeru. Rozmiar prac 
niwelacyjnych był z tego powodu bardzo duży. 
Zamierzenia klubowe w aspekcie budowy kompleksu sportowego były – 
początkowo – imponujące. W myśl pierwszych koncepcji stadion miał 
mieć pojemność 30-40 tysięcy widzów, obok niego miały być usytuowa-
ne boiska treningowe, wyposażone także w urządzenia lekkoatletyczne.  
W pawilonie centralnym usytuowana miała być nie tylko sala do gier 
zespołowych, ale także świetlice i pokoje gościnne. Postanowiono także, 
że w ramach kompleksu sportowego na Julianowie powstanie pierwsza na 
Bałutach kryta pływalnia. Szczególnie usytuowania na Julianowie pływalni 
budziło wśród miejskich oficjeli sporo wątpliwości. Twierdzono, że druga 
po basenie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Moniuszki (daw-
ny budynek YMCA), kryta pływalnia w mieście powinna znajdować się  
w śródmieściu, a nie na dalekim Julianowie, gdyż kto tam będzie jeździł na 
Bałuty. Działaczom Startu ostatecznie udało się jednak przekonać miejskie 
władze do lokalizacji pływalni w ramach jednego, wspólnego kompleksu 
sportowego. Wygrała argumentacja, że umiejscowienie wszystkich obiek-
tów sportowych w jednym miejscu zarówno ułatwi funkcjonowanie klubu, 
jak i przyniesie pozytywne efekty w szkoleniu „startowych” sportowców.
Warto zaznaczyć, że większość zamierzeń podjętych przy budowie obiek-
tów sportowych na Julianowie udało się zrealizować. Tylko stadion po-
wstał „trochę” mniejszy – z widownią dla 15 tysięcy osób. Zdecydowały 
w tym wypadku sprawy finansowe. Jak informowali członkowie Startu  
w wydawnictwie jubileuszowym z 1958 roku: chcieliśmy mieć stadion oka-
zały, z widownią uwzględniającą rozrost miasta, rozwój naszego klubu,  
a więc na jakieś 30-40 tysięcy widzów. Usytuowanie terenu wręcz prosiło 
się o taki amfiteatr. Ba, kiedy nie pozwolono. Wszechpotężny dyrektor 
niebosiężnego departamentu zabronił, zasłaniając się względami oszczęd-
nościowymi. Nic nie pomogły argumenty ekspertów, iż drożej będzie 
kosztowało zbieranie ziemi ze skarp naturalnych, niż wykorzystanie ich 
dla budowy wielkich trybun.   
Prace przy budowie kompleksu sportowego Startu trwały w sumie 6 lat. 
Ważnym wydarzeniem w ich trakcie było wmurowanie kamienia węgielnego 
przez I sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR – Michalinę Tatarkównę-Maj-
kowską w dniu 5 lipca 1958 roku.  Uroczyste otwarcie obiektu nastą-
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piło dwa lata później, w 1960 roku. Data dzienna w okresie PRL-u nie 
mogła być przypadkowa. Kompleks sportowy klubu udostępniony został  
w przededniu Święta Odrodzenia Państwa Polskiego, 21 lipca. W tym 
dniu, w obecności władz państwowych i politycznych państwa i miasta, 
ówczesnego ministra Obrony Narodowej, gen. Mariana Spychalskiego 
oraz przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turysty-
ki, późniejszego wieloletniego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
Włodzimierza Reczka gospodarzom stadionu wręczono klucze do nowe-
go, pięknego obiektu – pierwszego tego typu w granicach ówczesnej dziel-
nicy Bałuty.  
W momencie wybudowania zespół obiektów na Julianowie należał do 
najlepszych tego typu obiektów nie tylko w Łodzi, ale i w Polsce, co za-
uważała prasa sportowa tamtego okresu.
W kompleksie znajdowała się najnowocześniejsza wówczas w Polsce kryta 
pływalnia o wymiarach 25 x 12 m, stadion piłkarski i lekkoatletyczny z wi-
downią dla 15 tysięcy osób, boiska pomocnicze, pełnowymiarowa hala do 
gier zespołowych z widownią dla ponad 1 tysiąca osób i sala treningowa.
Na terenie obiektów Startu znajdowało się także sześć kortów tenisowych, 
trzy otwarte boiska do koszykówki i pięć do siatkówki oraz tzw. łączka 
gimnastyczna. 
Jak donosiła ówczesna prasa, planowana była w przyszłości rozbudowa 
kompleksu. Widownia stadionu miała być powiększona, aby mogło na 
niej zasiąść aż 50 tysięcy osób. Powstałby wówczas nie tylko największy 
stadion w mieście, ale także jeden z największych w Polsce, ustępujący 
ilością miejsc tylko nieistniejącym obecnie stadionom: 10-lecia PRL-u w 
Warszawie, im. 22 lipca w Poznaniu (po 1989 roku im. Edmunda Szyca) 
oraz funkcjonującemu do dnia dzisiejszego Stadionowi Śląskiemu w Cho-
rzowie. Zamierzenie to nie zostało jednak nigdy zrealizowane. 
W toku kolejnych lat obiekty sportowe Startu przy ul. Teresy (obecnie 
św. Teresy) były sukcesywnie rozbudowywane. Do największych inwestycji 
na terenie kompleksu po 1960 roku zaliczyć należy wzniesienie „małej” 
pływalni dla młodzieży szkolnej – otwartej w 1972 roku, wybudowanie  
w latach 1972-1977 boiska do gier zespołowych o sztucznej nawierzchni, 
przykrytego konstrukcją balonową, wreszcie postawienie w latach 1978-
1982 sali z pełnym zapleczem dla sekcji podnoszenia ciężarów. W latach 
80. XX wieku planowano kolejne inwestycje na ul. Teresy: budowę nowej 
hali sportowej dla sekcji gier zespołowych, 50-metrowej pływalni. Kryzys 
ekonomiczny lat 80. XX wieku, a następnie przemiany polityczne i gospo-
darze przełomu lat 80. i 90. XX wieku uniemożliwiły realizację tych zamie-
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rzeń. Od wielu lat obiekty sportowe Startu są nieremontowane i popadają 
w coraz większą ruinę. Otwarcie kompleksu sportowego Startu w 1960 
roku oznaczało, że posiadał on znakomitą, jak na ówczesne warunki, bazę 
sportową. Także dzięki niej Spółdzielczy Klub Sportowy Start Łódź zaczął 
odnosić znaczące sukcesy w wielu dyscyplinach sportu.

Lata pełne sukcesów

Start Łódź istnieje już 63 lata. W tym okresie prowadził on działalność 
w kilkunastu sekcjach sportowych. W wielu z nich „startowi” sportowcy 
osiągali znaczące sukcesy: zdobywali tytuły mistrzów Polski, uczestniczyli 
w największych światowych imprezach, wreszcie sięgali po medale igrzysk 
olimpijskich.
W różnych latach funkcjonowały w klubie następujące sekcje: siatkówki 
kobiet i mężczyzn, piłki nożnej, pływania, podnoszenia ciężarów, szacho-
wa, koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet, kolarska, tenisa 
stołowego i ziemnego, kendo, lekkoatletyczna, a także hokeja na trawie, 
gimnastyki, hokeja na lodzie, zapasów, rugby. Niektóre dyscypliny w spół-
dzielczym klubie uprawiane były krótko, inne przez blisko 60 lat. W wielu 
sportowcy Startu osiągali sukcesy nie tylko na krajowych arenach.
Najbardziej utytułowaną sekcją klubu jest żeńska siatkówka. Założona zo-
stała wkrótce po powołaniu klubu – w 1954 roku. Już rok później siatkarki 
Startu wywalczyły awans do I ligi. Przez kilka następnych lat zajmowały 
miejsca w środku ligowej tabeli. W 1963 roku spadły z I ligi, ale drugoligo-
wa kwarantanna trwała tylko rok. Od 1965 roku siatkarki Startu były jed-
ną z najlepszych drużyn w Polsce: zdobyły brązowe medale mistrzostwa 
Polski w 1966 i 1967 roku Wreszcie, w 1968 roku wywalczyły pierwszy dla 
klubu tytuł mistrzyń Polski. Sukcesy klubu w tym okresie były dziełem nie 
tylko znakomitych siatkarek, ale także trenera – Andrzeja Chmielnickiego.
W 1968 roku Start zdobył pierwszy tytuł mistrzyń Polski w składzie: Bar-
bara Niemczyk, Hanna Sojczuk, Janina Pluta, Alicja Serwa, Barbara Jawor-
ska, Maria Chrzanowska-Latek, Krystyna Majchrowicz, Mirosława Buda, 
Renata Burzyńska, Elżbieta Kaźmierczak, Aleksandra Kazibut, Zdzisława 
Pijanowska i Jolanta Głowacka. 
W 1968 roku dwie siatkarki z Bałut: Barbara Niemczyk (z domu Hermel)  
i nowo pozyskana z Warszawy, Lidia Chmielnicka-Żmuda powołane zostały 
do polskiej drużyny na letnie Igrzyska Olimpijskie w Meksyku w 1968 r. 
Polki, z łódzkimi siatkarkami na parkiecie, sięgnęły po brązowy medal 
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olimpijski. Warto w tym miejscu bliżej przedstawić jedyne w historii me-
dalistki olimpijskie z bałuckiego klubu. 
Barbara Niemczyk reprezentowała barwy Startu w latach 1961-1973. W tym 
okresie czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski (w latach 1968, 1971, 1972 
i 1973). Piąte mistrzostwo Polski wywalczyła już z innym łódzkim zespołem 
– Chojeńskim Klubem Sportowym (w 1976 roku). Od 1976 roku występo-
wała we włoskim SC Alzano.
Lidia Chmielnicka-Żmuda zasiliła szeregi Startu w 1968 roku już jako 
sześciokrotna mistrzyni Polski z AZS AWF Warszawa. W Łodzi zdobyła 
dwa kolejne tytuły (1971 i 1972 rok). Od 1972 roku występowała we Wło-
szech. Po zakończeniu kariery sportowej wróciła do rodzinnego Opola. 
Zmarła 27 września 2002 roku.
Siatkarki Startu po tytuły mistrzyń Polski sięgnęły jeszcze w latach 1971, 
1972, 1973 i 1977. W latach 1970, 1974, 1978, 1980 wywalczyły wicemi-
strzostwo. Zdobycze medalowe uzupełniają brązowe medale z 1969, 1976 
i 1979 roku.  W sumie Start zdobył 14 medali mistrzostw Polski. W tabeli 
wszechczasów polskiej siatkówki kobiet drużyna z Bałut zajmuje wysokie 
piąte miejsce. 
Osiągnięcia siatkarek Startu uzupełniają triumfy w Pucharze Polski – w 1970, 
1971, 1972, 1974, 1978 i 1983 roku oraz sukcesy na europejskich parkietach 
– 3. miejsce w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych (w 1972 i 1978 roku) 
oraz 3 miejsce w Pucharze Zdobywców Pucharów (w 1979 roku).
W latach największych sukcesów siatkarek Startu wiele jego zawodniczek 
występowało w reprezentacji Polski: oprócz wspomnianych już Barbary 
Niemczyk i Lidii Chmielnickiej-Żmuda, także między innymi Krystyna 
Majchrowicz, Hanna Sojczuk, Alicja Serwa, Małgorzata Denisow, Danuta 
Kamińska, Krystyna Karasińska.  
Od początku lat 90. XX wieku siatkówka w bałuckim klubie przeżywała 
poważne problemy, po raz ostatni siatkarki Startu występowały na parkie-
tach ekstraklasy na początku lat 90. XX wieku. Obecnie Start nie posiada 
drużyny siatkówki kobiet.
Żeńska siatkówka jest najbardziej utytułowaną sekcją w historii Startu 
Łódź. Nie ulega jednak wątpliwości, że najbardziej popularną dyscypliną 
sportu w naszym mieście i kraju jest piłka nożna. To ona ogniskuje zainte-
resowanie kibiców, to relacje z meczów łódzkich drużyn zajmują pierwsze 
szpalty działów sportowych łódzkich dzienników. Piłkarze Startu przez 
wiele lat należeli do czołowych zespołów miasta, w pewnym okresie puka-
jąc nawet do bram ekstraklasy.
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Sekcja piłki nożnej w klubie powstała w chwilą jego powołania – w 1953 
roku. Piłkarze Startu zostali wówczas zgłoszeni do rozgrywek najniższego 
szczebla rozgrywek, klasy C. W błyskawicznym tempie – w ciągu 3 lat – 
wywalczyli awans na trzeci poziom rozgrywek w Polsce. Awans do II ligi 
zajął stowarzyszeniu kolejnych sześć lat – w 1962 roku  zameldowali się na 
boiskach zaplecza ekstraklasy.  Barażowe spotkanie z warszawską Polonią 
w Łodzi oglądało 20 tysięcy osób, co pozostaje do dnia dzisiejszego rekor-
dem frekwencji na stadionie przy ul. św. Teresy. 
W składzie drużyny na początku lat 60. XX wieku nie brakowało znanych 
zawodników. W tym okresie zespół zasilili byli czołowi piłkarze ŁKS-u, 
mistrzowie Polski z 1958 roku: Leszek Jezierski i Władysław Soporek, byli 
piłkarze Cracovii: Herbert Manowski i Czesław Fudalej, a także Jan Świer-
niak ze Śląska Wrocław i Henryk Zdebel z ROW Rybnik. W zespole wystę-
pował także późniejszy trener polskiej reprezentacji – Wojciech Łazarek. 
Nie może więc dziwić, że w tym okresie zespół był nie tylko drugą co do 
siły drużyną w Łodzi, ale także zgłaszał aspiracje do gry w ekstraklasie.
Najbliżej gry w I lidze piłkarze Startu byli w 1964 roku. „Promocji” do 
najwyższej klasy rozgrywek pozbawił bałucki zespół Zawisza Bydgoszcz 
– w ostatniej kolejce wygrywając 1:0 z Cracovią, podczas gdy Start tylko 
zremisował w Gdańsku z Lechią. 
Start Łódź na boiskach drugiej ligi występował nieprzerwanie do 1969 
roku. W drugiej połowie lat 60. XX wieku klub postanowił jednak skon-
centrować swoją działalność na sekcji siatkówki kobiet, co spowodowało, 
że zrezygnowano z aspirowania do piłkarskiej elity. Koniec chęci walki 
o ekstraklasę spowodował, że dwaj działacze klubu: Stefan Wroński i Lu-
dwik Sobolewski przenieśli się do innego łódzkiego klubu, Robotniczego 
Towarzystwa Sportowego Widzew. Doprowadzili oni nie tylko do awan-
su piłkarzy klubu w 1975 roku do I ligi, ale także do stworzenia jednej  
z najlepszych polskich drużyn piłkarskich w historii.
Łódzki Start na boiskach II ligi występował w sumie 12 lat. Po raz ostatni 
piłkarze z Bałut na zapleczu ekstraklasy grali w sezonie 1985/1986. Piłka 
nożna pozostaje jednak jedną z niewielu sekcji nadal obecnych w przeży-
wającym coraz większe problemy klubie – od kilku lat w Starcie prowadzo-
ne jest jednak wyłącznie piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży. 
Drugą sekcją Startu, która dochowała się olimpijczyków jest lekka atlety-
ka. Założona została w 1953 roku. Po trudnych początkach, pod koniec 
lat 50. XX wieku lekkoatleci Startu zaczęli liczyć się w miejskiej rywali-
zacji. Dzięki pracy w klubie dobrych trenerów, między innymi jednego  
z twórców polskiego wudnerteamu i w przeszłości znakomitego trójskocz-
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ka i zawodnika w skoku w dal  – Mariana Hoffmanna (od 1959 roku), 
„startowi” lekkoatleci od lat 60. XX wieku zaczęli również odnosić sukcesy 
w krajowej rywalizacji. Praca Hoffmanna zaowocowała mistrzostwem Pol-
ski Edwarda Ludwiczaka w skoku w dal już w 1960 roku. 
Na stadionie Startu w latach 60. XX wieku występowali najlepsi polscy lek-
koatleci: Mieczysław Foik, Teresa Wieczorek-Ciepły, Edmund Piątkowski. 
Jak podają wydawnictwa jubileuszowe klubu chwalili oni jakość obiektu. 
Nie może więc dziwić, że dysponując dobrą bazą sportową także startowi 
sportowcy osiągali znaczące wyniki. W latach 70. XX wieku jego zawod-
nikami byli, między innymi, najlepszy polski chodziarz lat 70. XX wieku 
– Bogusław Kmiecik (5-krotny mistrz Polski w chodzie na 50 km), czo-
łowy polski trójskoczek, uczestnik lekkoatletycznych mistrzostw Europy  
w 1974 roku – Ryszard Garnys, dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw 
Europy w biegu na 100 m przez płotki – Teresa Nowak. 
Jeszcze większe sukcesy osiągnęli lekkoatleci Startu w latach 80. XX wieku. 
Potwierdzeniem tego był start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu  
w 1988 roku aż trzech reprezentantów klubu: Joanny Bartczak w skoku  
w dal, Renaty Katewicz w rzucie dyskiem oraz Andrzeja Grabarczyka  
w trójskoku. 
Stadion Startu – w latach 60. XX wieku czołowy obiekt lekkoatletyczny 
kraju – w latach 80. XX wieku nie spełniał już jednak wymogów nawet do 
treningu w tej dyscyplinie. Brak bieżni tartanowej powodował, że czołowi 
lekkoatleci klubu musieli trenować na innych łódzkich obiektach spor-
towych – stadionie AZS-u, czy w hali RKS-u. Brak bazy niezbędnej do 
treningu i organizowania zawodów, a także problemy finansowe klubu 
ostatnich lat spowodowały likwidację wyczynowej sekcji lekkiej atletyki. 
W początkowym okresie istnienia klubu – pozbawionego jeszcze własnych 
obiektów sportowych – sukcesy odnosili jego zawodnicy w tenisie stoło-
wym i szachach. Były to tzw. dyscypliny świetlicowe, które można było 
uprawiać chociażby w siedzibie klubu przy ul. Piotrkowskiej 48.
Tenis stołowy sukcesy w klubie święcił w latach 50. i 60. XX wieku. Zespo-
łowo zawodnicy Startu występowali wówczas w rozgrywkach I ligi (w 1957 
roku zostając nawet wicemistrzami Polski), indywidualnie sięgali także po 
medale krajowego czempionatu. W składzie sekcji znajdujemy czołowych 
polskich tenisistów stołowych tamtego okresu: Eugeniusza Czerwińskie-
go, Jerzego Supeła, Stanisława Krygiera, Piotra Garczyńskiego, Henryka 
Grzelczaka.
Spadek tenisistów stołowych Startu w 1967 roku do II ligi oznaczał jednak 
początek problemów sekcji. Okazało się, że w dobie sukcesów siatkarek, 
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lekkoatletów i gry w II lidze piłkarzy, klub nie był zainteresowany utrzy-
mywaniem tej utytułowanej dla stowarzyszenia dyscypliny sportu. Pod 
koniec 1968 roku zespół seniorów Startu został przekazany do nowo po-
wstałego Klubu Sportowego Elta – funkcjonującego przy zakładach o tej 
samej nazwie. Tenis stołowy w Elcie, która swoją siedzibą ma również na 
Bałutach przy ul. Rojnej 46a, obecny jest do dnia dzisiejszego.   
Sekcja szachowa w Starcie powstała w dniu założenia klubu, 2 marca 
1953 roku. Przez wiele lat szachiści stowarzyszenia występowali w I lidze.  
W szachach jednak najważniejsze są wyniki indywidualne – członkowie 
klubu również w tej rywalizacji osiągali dobre rezultaty. 
Szachistami klubu – w różnych okresach – byli czołowi reprezentanci 
Łodzi w tej dyscyplinie, mistrzowie Polski z z drugiej połowy lat 40.  
i początku 50. XX wieku: Jan Gadaliński i Róża Maria Herman oraz uczest-
nicy szachowych olimpiad: Kazimierz Makarczyk i Witold Balcerowski. 
W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na postać Róży 
Marii Herman, nie tylko znakomitej szachistki, ale także popularyzatorki 
dyscypliny wśród łódzkiej młodzieży. 
Sportową karierę rozpoczęła w Warszawie jeszcze przed II wojną światową, 
dwukrotnie startując w Mistrzostwach Świata Kobiet: w Warszawie w 1935 
roku i Sztokholmie w 1937 roku. Po raz trzeci w Mistrzostwach Świata 
uczestniczyła w 1950 roku w Moskwie. Dwukrotnie zdobyła mistrzostwo 
Polski (w 1949 i 1950 roku). Była jednocześnie wybitną popularyzatorką 
gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz znanym lekarzem, specjalizują-
cym się w chorobach wewnętrznych. Róża Maria Hermann podczas woj-
ny przebywała w warszawskim getcie.
Spółdzielczy Klub Sportowy Start Łódź był od lat 50. do 90. XX wieku 
prawdziwie wielosekcyjnym stowarzyszeniem sportowym. Powyżej wspo-
mnieliśmy o sekcjach, w których jego reprezentanci osiągnęli największe 
sukcesy. Nie można jednak zapominać, że przez wiele lat w klubie istniały 
także sekcje: pływacka, tenisa ziemnego, kolarska, podnoszenia ciężarów, 
piłki koszykowej, piłki ręcznej, czy w końcu pierwsza w Łodzi sekcja kendo. 
Wychowanek Startu, pływak Igor Łuczak startował w letnich Igrzyskach 
Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku w pływaniu w konkurencji 200 
m stylem zmiennym. W momencie olimpijskiego startu był już jednak 
zawodnikiem akademickiego klubu z Gdańska (AZS AWF). 
W latach 50. i 60. XX wieku kolarze Startu należeli do czołowych cykli-
stów Łodzi. Sukcesy na torze i szosie odnosili: Jerzy Liszkiewicz, Maciej 
Janiec, Jerzy Linde, Kazimierz Sierakowski, Tadeusz Szpak. Pod koniec 
lat 60. XX wieku sekcja kolarska przekazana została do „bratniego” Klu-
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bu Sportowego Społem Łódź – wywodzącego się z Robotniczego Klubu 
Sportowego TUR, ale w tamtym okresie również pozostającego pod opie-
ką łódzkiej spółdzielczości i rzemiosła.
Członkiem sekcji podnoszenia ciężarów był – przez pewien okres – jeden 
z najlepszych polskich ciężarowców w historii światowego sportu, Irene-
usz Paliński (mistrz olimpijski z Rzymu w 1960 roku w wadze półciężkiej). 
Sukcesy w barwach Startu odnosili także inni ciężarowcy: Jacek Cichy, 
Zbigniew Chorążak, Janusz Pastuszak, Tadeusz Wachowski. 
Koszykarze i piłkarki ręczne reprezentowały klub na parkietach II ligi. 
Patrząc na historię klubu warto także wspomnieć o dwóch sekcjach, o któ-
rych obecności w bałuckim klubie mało kto już pamięta – hokeja na lodzi 
i rugby.  Hokeiści klubu w 1957 roku zdobyli mistrzostwo Łodzi. Nie mo-
gli jednak nawiązać walki z dominującą w mieście drużyną ŁKS-u, co spo-
wodowało, że zespół został jeszcze w latach 50. XX wieku rozwiązany 
Drużyna rugby w Starcie powstała w 1956 roku. Była pierwszym łódz-
kim zespołem, który występował w I lidze w tej dyscyplinie. Ostatecznie 
rugby w klubie nie osiągnęło jednak sukcesu, zespół jeszcze w latach 50. 
XX wieku został przekazany do Włókniarza Łódź. Na powstanie drużyny 
rugby z prawdziwego zdarzenia w Łodzi musieliśmy poczekać do 1968 
roku – gdy powstała sekcja drużyny w innym bałuckim klubie sportowym,  
w Budowlanych. Zespół z ul. Górniczej w ciągu 48 lat istnienia 6 razy 
zdobył mistrzostwo Polski – ostatni raz w czerwcu 2016 roku. 

Nastały ciężkie czasy

Ostatnie lata nie były szczęśliwe dla Startu. Obiekty klubowe popadają  
w coraz większą ruinę, czego przykładem było zamknięcie dużej pływalni 
w 2015 roku. Cały kompleks wymaga niezbędnych prac remontowych, na 
które biedne stowarzyszenie nie ma pieniędzy. Łodzianie coraz częściej 
teren przy ul. św. Teresy kojarzą nie z wydarzeń sportowych, ale z giełdą 
kwiatów, wystawami psów, czy Moto Weteran Bazarem. Problemy finanso-
we bałuckiego stowarzyszenia sportowego powodują, że obecnie praktycz-
nie nieobecny jest w nim sport wyczynowy. Od kilku lat Start nie ma dru-
żyny seniorów w piłce nożnej oraz seniorek w siatkówce kobiet. Szkolona 
jest wyłącznie piłkarska młodzież. Czy to wystarczy, aby sport mógł się  
w bałuckim klubie odrodzić? Miejmy taką nadzieję, tym bardziej, że obiek-
ty sportowe Startu przy ul. św. Teresy, pomimo potrzeby przeprowadzenia 
w nich niezbędnych remontów, powinny tętnić sportowym życiem. 
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Ilustracje

Wacława Bartosik, Poezja Bałuckich Podwórek, 2015
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Stare Miasto od strony Parku Staromiejskiego

Stary Rynek (Rynek Staromiejski)
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Ulica Zgierska

Ulica Wolborska
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Podwórko przy ulicy Zgierskiej

Ulica Jakóba, więzienie
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Ulica Lutomierska przy Zachodniej

„Bigiel”. Przystanek tramwajowy na Rynku Bałuckim
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Ulica Lutomierska wylot na plac Kościelny

Drewniany kościół pw św. Józefa przy ulicy Ogrodowej, przeniesiony w 1888 roku z placu Kościelnego 
dawniej pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny



119

Stary Rynek (Rynek Staromiejski), pirzeja północna i wschodnia

Osiedle na Starym Rynku
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Fontanna w Parku Helenów (Parku im. 19 stycznia)

Wjazd na Dworzec Autobusowy
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Regulacja i „zakrywanie” kanału rzeki Łódki na Starym Mieście (ulica Nad Łódką)

Widok na nową zabudowę
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Mecz piłki nożnej na stadionie Startu, lata 60. XX w.

Boisko SKS Start przy ulicy św. Teresy 56/58
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Trening lekkoatletyczny na Stadionie Startu
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Kryta pływalnia Startu, lata 60. XX w.

Brama wejściowa do kompleksu obiektów Startu, lata 60. XX w.
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Bałuckie Impresje, 2016

Bałuckie Impresje, 2016
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Pomnik Dekalogu z postacią Mojżesza (proj. Gustaw Zemła) w Parku Staromiejskim, 2016

Rzeźba zegara słonecznego (proj. Andrzej Jocz) w Parku Staromiejskim, 2016
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Fragment Parku Staromiejskiego, 2016

Fragment Parku Staromiejskiego, 2016
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Osiedle Staromiejskie, budynek przy ulicy Zgierskiej, 2016

Bałuckie podwórka, 2016
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Fragment Parku Staromiejskiego, 2016
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Kamienica Stefana Szylkego przy ulicy Wrześnieńskiej 4 z rzeźbą Tadeusza Kościuszki, 2016
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Bałuckie impresje, 2016
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Rynek Staromiejski, instalacja „Kolorowe wstążki” Jezrego Staniszewskiego, 2016

Stary Rynek „Kapela Bałucka”, 2016
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Gry i zabawy podwórkowe, 2016

Gry i zabawy podwórkowe 2016
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