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PARK STAROMIEJSKI W ŁODZI JAKO MIEJSCE PAMIĘCI  

O NAJBARDZIEJ TRAGICZNYM OKRESIE 

W HISTORII MIASTA 

THE OLD TOWN PARK IN LODZ – A PLACE 

OF REMEMBRANCE OF ONE OF THE MOST TRAGIC 

EVENTS IN THE CITY’S HISTORY 

S t r e s z c z e n i e  

Park Staromiejski jest ściśle związany z historią Łodzi, pomimo faktu, że powstał dopiero w latach 
1951–1955. Jego geneza wiąże się z najtragiczniejszymi wydarzeniami w historii miasta. Od końca  
XIX wieku do wybuchu II wojny światowej teren dzisiejszego parku był gęsto zaludnioną i za- 
budowaną żydowską dzielnicą. W okresie wojennym dzielnicę włączono w granice utworzonego 
getta. W końcu lat 40. władze miasta podjęły decyzję, aby po usunięciu gruzów w części dawne- 
go getta, w dolinie rzeki Łódki, zbudować park. Po 1953 roku w związku z zachodzącymi 
politycznymi zmianami postanowiono nadać parkowi bardziej rekreacyjny charakter, dosadzając 
znaczną liczbę drzew. Mieszkańcy Łodzi przez długie lata, pomimo braku oficjalnych odniesień do 
genezy i historii parku, pamiętali o tragedii tego miejsca. W końcu XX wieku wzniesiono w nim 
monumentalny Pomnik Dekalogu przedstawiający Mojżesza trzymającego kamienne tablice z dzie- 
sięciorgiem przykazań. W wysoki cokół wmurowano urnę z ziemią z Jerozolimy. 

Słowa kluczowe: park pamięci, miejsce pamięci, Park Staromiejski w Łodzi 

A b s t r a c t  

Despite having only built only in the early 1950s The Old Town Park takes a significant place in the 
history of Lodz and its genesis is tied to the tragedy of the Holocaust. In the eve the World War II  
the area of today’s park was a densely populated district, inhabited mostly by the Jewish. Under the 
Nazi occupation the district was included in the ghetto and. In the late 1940s the new communist 
administration decided that the debris will be removed and part of the former ghetto – along  
the Łódka River valley – will be turned into a new park. Design for a seventeen-hectare park was 
ready in 1951. After the the political traw of 1953 reached Lodz, the park was re-designed, new trees 
were planted and the park received more recreational character. Despite no official 
acknowledgment of the history of the place by the local communist authorities, the memory about 
the tragedy that preceded the creation of the park survived. In late 1990s a monument of Moses 
carrying the Decalogue was erected in the park. In the base of the monument a vessel filled with 
earth from Jerusalem was buried. 

Keywords: memorial park, place of remembrance, The Old Town Park in Lodz 

                                                           
�  Grzegorz Leśniak, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, e-mail: g_lesniak@gazeta.pl 



 320

WSTĘP 

Łódź w 1820 roku, w przeddzień swojej przemysłowej kariery, była niewielkim 
miasteczkiem o rolniczym charakterze. Chociaż jej terytorium w granicach gminy 
miejskiej wynosiło 1240 hektarów, to zabudowa koncentrowała się na obszarze o 
powierzchni zaledwie 20 hektarów, który zasiedlało kilkuset mieszkańców. Miasto, 
które uzyskało prawa miejskie w 1423 roku, na początku XIX wieku swoim wyglądem 
nie odbiegało od wyglądu okolicznych wsi. 

Dekret Namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 18 września 1820 roku wyznaczył 
kilkanaście miast rządowych, głównie w województwie mazowieckim i kaliskim, do 
roli nowych osad fabrycznych1. Na liście, zgodnie z wnioskiem prezesa Komisji 
Województwa Mazowieckiego, Rajmunda Rembielińskiego, znalazła się Łódź. Nowe 
osadnictwo przemysłowe w tym mieście miało się rozwijać na południe od 
rolniczego miasteczka. Rembieliński wydał także rozporządzenia dotyczące 
regulacji i porządkowania istniejącej już części miasta. Regulacja Starego Miasta 
trwała wiele lat, nieco na marginesie dynamicznego rozwoju nowych prze- 
mysłowych dzielnic Łodzi. 

Rząd Królestwa Polskiego, stwarzając dogodne warunki osadnictwu przemy- 
słowemu, wprowadzał jednocześnie pewne przepisy dotyczące ludności żydow- 
skiej, ograniczając jej prawo do osiedlania się na terenie nowych osad. Podjęto 
decyzję o wyznaczeniu rewiru na obszarze Starego Miasta, który już faktycznie był 
przez nich zamieszkały. 

W odpowiednim rozporządzeniu czytamy2: 
 

w Imieniu Najjaśniejszego 
A L E K S A N D R A   Igo. 

Cesarza Wszech Rossyj i Króla Polskiego. 
Książę  Namiestnik w Radzie Stanu. 

 

Stosownie do artykułu IXgo, Dekretu Najjaśniejszego Pana z dnia 25 kwietnia  
(7 maja) 1822 roku, na przełożenie Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, 
stanowiliśmy i stanowiemy: 

 

Artykuł  1. 
 

Wolno będzie starozakonnym placów pustych nabywać, i domy podług prze- 
pisów policyjnych wystawiać w mieście Łodzi, w południowej stronie ulic: Pod- 
rzecznej, Rynku i Wolborskiej. 

 

Artykuł  2. 
 

Od dnia 1 lipca 1827 roku, w żadnej innej części miasta Łodzi, oprócz rewiru  
w poprzednim artykule oznaczonego, nie wolno będzie Żydom mieszkać. 

 

Prace regulacyjne Starego Miasta w Łodzi zakończono w połowie XIX wieku,  
a ich ostateczny efekt widoczny jest na planie wykonanym przez geodetę 

                                                           
1  W. Ostrowski, Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815–1830, Nakładem Towarzystwa Urbani- 

stów Polskich, Warszawa 1949, s. 38. 
2  O. Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853,  
s. 40. 
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rządowego Antoniego Brochockiego (rys. 1) Na rysunku ciemniejszy kolor ozna- 
cza rewir żydowski. Plan ten w podstawowym zarysie zachowywał średniowiecz- 
ny układ urbanistyczny dawnego rolniczego miasteczka, którego zabudowę od 
strony południowej ograniczała rzeka Łódka i spiętrzony na niej staw młyński3. 
Południkową oś Starego Miasta stanowiła główna ulica Łodzi – Piotrkowska oraz  
jej północne przedłużenie – ulica Zgierska4. 

 

 
Rys. 1.  Stare Miasto po regulacji wg planu A. Brochockiego z 1859 roku (ciemne pasy oznaczają granice 
rewiru dla Żydów) 

Fig. 1. The Old City after regulation according to A.Brochocki’s plan from 1859 (dark ribbons represent  
the borderline of the Jewish settlement) 

 

Druga połowa XIX wieku i początek XX wieku, aż do wybuchu I wojny światowej, 
były latami intensywnego rozwoju Łodzi i stałego wzrostu liczby jej mieszkańców. Na 
przełomie stuleci liczba ta wynosiła około 300 000, a w 1914 roku około 500 0005. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili startu do swojej przemysłowej kariery w 1820 roku 
Łódź liczyła zaledwie kilkuset mieszkańców, jest to dynamika oszałamiająca i 
niezwykła w skali europejskiej. 

                                                           
3  W. Bieżanowski, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi,  
Łódź 2003, s. 31. 
4  M. Koter, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, PWN, Warszawa 1969, s. 56-58. 
5  B. Baranowski, J. Fijałek, Łódź – dzieje miasta, t. 1, PWN, Warszawa 1980, s. 196. 
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Zahamowanie tego szybkiego tempa wzrostu nastąpiło dopiero w latach 
międzywojennych. W tym okresie rejon Starego Miasta był już obszarem intensyw- 
nie zabudowanym. Widoczny na planie Brochockiego staw młyński został osuszony, 
a zabudowa doszła do brzegów koryta Łódki. Na północnej skarpie rzecznej doli- 
ny, w rejonie ul. Wolborskiej, w 1871 roku ukończono budowę okazałej synagogi  
o nazwie Altshtot, czyli stare miasto. Budynek wzniesiono w stylu bizantyńsko- 
-mauretańskim podkreślającym przywiązanie łódzkich Żydów do kulturalnej i religij- 
nej tradycji Bliskiego Wschodu6. 

Rzeka, w miarę zagęszczania zabudowy, przy braku systemu kanalizacji, stawała 
się stopniowo ściekiem, który na początku XX wieku na odcinku staromiejskim ujęto 
w zamknięty kanał. Nad sklepionym rzecznym korytem w latach międzywojen- 
nych założono niewielki skwer w formie wąskiego pasa zieleni. Była to bardzo 
skromna zielona wyspa w otoczeniu gęstej zabudowy. Stan tej najstarszej dzielni- 
cy miasta w tym okresie najpełniej oddaje opis zawarty w przewodniku po Łodzi 
Jana Dylika z 1939 roku7. 

 

Na Starym Mieście do połowy XIX wieku znajdowało się getto. I dziś też znaj- 
dujemy tu największe w Łodzi skupienie ludności żydowskiej. Jest to przeważnie 
ludność uboga, zajmująca się rzemiosłem i drobnym handlem. 

Wszystkie domy obfitują tutaj w sklepy, których liczba jest tak wielka, że zabrakło 
dla nich powierzchni frontowej. Wskutek tego mieszczą się one we wszystkich 
przeważnie wydłużonych podwórzach i znajdujemy je nawet na wyższych kondyg- 
nacjach domów. 

Jest to dzielnica drobno-handlowa niesłychanie ożywiona i hałaśliwa. Ulice 
wypełnione są niewyczerpanym tłumem przechodniów. 

 

Okres II wojny światowej to lata najbardziej tragiczne w historii miasta. Łódź stała 
się niemieckim miastem o nazwie Litzmannstadt w Kraju Warty. Już w listopadzie 
1939 roku hitlerowcy podpalili synagogę Altshtot, a resztki jej murów rozebrano 
wiosną następnego roku. W dniu 8 lutego 1940 roku władze wydały zarządzenie  
o utworzeniu dzielnicy żydowskiej, do której przesiedlono około 160 000 żydowskich 
mieszkańców miasta. Południowa granica Litzmannstadt Ghetto przebiegała na 
znacznym odcinku przez teren utworzonego później Parku Staromiejskiego (rys. 2). 
Rzeczą interesującą jest fakt, że medialnym symbolem pamięci o ofiarach Ho- 
lokaustu jest obecnie w Łodzi Park Ocalałych, który powstał w 2004 roku, a który 
mieści się poza historycznymi granicami getta. W latach 1940-1944 do getta tra- 
fiali Żydzi z Niemiec oraz innych okupowanych krajów Europy. 

W czerwcu 1944 roku rozpoczęto ostateczną likwidację getta. Ostatni trans- 
port do Oświęcima odprawiono w dniu 29 sierpnia 1944 roku. 

Lata powojenne przyniosły zasadnicze zmiany w sposobie zagospodarowa- 
nia najstarszego rejonu miasta. Po likwidacji łódzkiego getta i niemieckich wy- 
burzeniach znacznej części jego zabudowy w końcu lat 40. władze miejskie za- 
jęły się porządkowaniem terenu. Usunięto gruz i pozostałości zrujnowanych 
ocalałych budynków dawnego getta, aby na tym miejscu budować nowe osie- 
dla mieszkaniowe. W latach 50. w rejonie Starego Miasta odtworzono zabudowę 
Starego Rynku. W jego otoczeniu nastąpiły jednak istotne przekształcenia. Nie 
                                                           
6  K. Stefański, Jak zbudowano przemysłową Łódź, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego Łodzi, Łódź 2001, s. 92. 
7  J. Dylik, Łódź i okolice – przewodnik geograficzny, Nakładem Zarządu Miejskiego w Łodzi, Łódź 1939, s. 94. 



 323

próbowano odtwarzać południowej pierzei Rynku i historycznej zabudowy w doli- 
nie Łódki. Na obszarze, przez który w okresie wojny przebiegała granica getta, 
postanowiono założyć park8. Zieleń parkowa miała zamykać plac Starego Rynku od 
strony południowej. Teren doliny rzecznej, zarysowany w północno-wschodniej 
części 3–4-metrową skarpą, stanowiący ogromne gruzowisko, pod którym w kana- 
le kryła się Łódka, miał zmienić swoje funkcje. W latach 1951–1953 rozpoczęto pra- 
ce realizacyjne nad 18-hektarowym parkiem, który otrzymał nazwę Parku Staro- 
miejskiego (rys. 3). 

 

 
Rys. 2.  Granice Litzmannstadt Ghetto na tle współczesnego planu Łodzi 

Fig. 2. Borderline of the Litzmannstadt Ghetto on the background of present topography of Lodz 
 

Autorem projektu był inżynier Kazimierz Chrabelski. Założenia projektu odpo- 
wiadały wymaganiom epoki, w której powstawały. Profesor Jakub Mowszowicz 
w swojej pracy o parkach Łodzi z 1962 roku tak opisuje ówczesną koncepcję9: 

 

Założenia urbanistyczne przewidywały, że teren ten miał być miejscem zabaw 
ludowych, manifestacji i uroczystych pochodów. Tym założeniom został pod- 
porządkowany plan przestrzenny parku: urządzono ogromne place, przeprowa- 
dzono kilka prostopadłych traktów stanowiących o przelotowości parku. 

                                                           
8  J. Mowszowicz, Parki Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962, s. 209. 
9  Ibidem, s. 210-211. 
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Rys. 3. Budowa Parku Staromiejskiego, 1951 

Fig. 3. Planting Staromiejski Park, 1951 
 

Przyjęta koncepcja nie zdobyła uznania mieszkańców Łodzi, którym park koja- 
rzył się raczej z atrakcyjną zielenią i wypoczynkiem, a nie z rozległymi placami,  
jako miejscami podniosłych manifestacji. Taka ocena oraz następujące w kraju 
zmiany polityczne umożliwiły w następnych latach przebudowę parku. W drugiej 
połowie lat 50. dosadzono około 140 dużych drzew, głównie kasztanowców. 
Ponieważ teren realizowanego parkowego założenia był uprzątniętym gruzo- 
wiskiem, gdzie gleba byłą bardzo uboga i zanieczyszczona, zdecydowano się na 
sadzenie kilkunastoletnich drzew z wielką bryłą korzeniową. W tym celu wyko- 
rzystano specjalistyczny sprzęt transportowy i dźwigowy. Dzięki tym zabiegom 
większość drzew przyjęła się, a park szybko nabrał odpowiednio „dojrzałego” 
wyglądu. 

Przez ponad czterdzieści lat park służył mieszkańcom północnych rejonów Ło- 
dzi, w żaden sposób nie przypominając im o tragicznej historii tej części miasta.  
Być może jedynym szerzej znanym świadectwem minionej epoki była jego nie- 
oficjalna, ale popularna niegdyś nazwa: Park Śledzia. Park został urządzony na 
gruzowisku po zburzonych domach żydowskiej handlowej dzielnicy. W jego gra- 
nicach przez wiele lat funkcjonował rybny targ, a magazyny mieściły się w piw- 
nicach domów. Po wyburzeniu zabudowy, w trakcie tworzenia parku, a nawet  
w pierwszych latach jego funkcjonowania, charakterystyczny zapach śledzi unosił 
się w okolicy, świadcząc w tak nietypowy sposób o niedawnej, lecz minionej funk- 
cji tego terenu. Władze miasta w okresie PRL-u starały się stworzyć nową trady- 
cję miejsca. W 1964 roku na Starym Rynku graniczącym z parkiem odsłonięto 
pomnik komunisty i rewolucjonisty Juliana Marchlewskiego, przy którym organi- 
zowano partyjne demonstracje. 

Istotne zmiany obejmujące zarówno wygląd jak i funkcję parku nastąpiły dopie- 
ro w latach 90. ubiegłego stulecia. Wiązały się one przede wszystkim ze zmiana- 
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mi społeczno-politycznymi zachodzącymi w kraju i w Łodzi. W 1991 roku zburzo- 
no pomnik Marchlewskiego, a na Rynku w 1998 roku umieszczono głaz z tabli- 
cą upamiętniającą 575 rocznicę nadania Łodzi praw miejskich, podkreślając 
znaczenie tego rejonu w historii miasta. 

W parku podjęto próbę reaktywacji dawnego układu wodnego rzeki Łódki, która 
od wielu lat płynęła w zamkniętym kanale. Odsłonięto koryto rzeki na krótkim 
kilkudziesięciometrowym odcinku, raczej w celu przypomnienia łodzianom o jej 
istnieniu niż ze względów estetyczno-kompozycyjnych. Zdecydowanie bardziej za- 
uważalną inwestycją było wybudowanie sztucznego stawu z malowniczą niewiel- 
ką zadrzewioną wysepką. Betonowy zbiornik o głębokości zaledwie 50-60 cm nie 
przypominał XIX-wiecznego stawu młyńskiego na Łódce, ale istniejąca w końcu  
XX wieku wysoka parkowa zieleń, a także brak stałych naturalnych przepływów 
uniemożliwiał pełne odtworzenie dawnego wodnego układu. 

Najważniejszym wydarzeniem przywracającym pamięć o historii tego miejsca 
było odsłonięcie monumentalnego Pomnika Dekalogu w północnej części par- 
ku, przy ulicy Wolborskiej, w rejonie, gdzie stała spalona przez hitlerowców synago- 
ga Altshtot (rys. 4). Postać Mojżesza trzymającego tablice z dziesięciorgiem przy- 
kazań umieszczono na wysokim cokole, w który wmurowano urnę z ziemią  
z Jerozolimy. Na cokole wyryto napis: 

 

DEKALOG 

RZEŹBA DŁUTA GUSTAWA ZEMŁY OFIAROWANA MIASTU ŁODZI 
PRZEZ KARTĘ Z DZIEJÓW, FUNDACJĘ DLA UPAMIĘTNIENIA 
OBECNOŚC ŻYDÓW W DZIEJACH POLSKI, LISTOPAD 1995 

 

W ten symboliczny sposób zmaterializował się w Parku Staromiejskim „genius  
loci„ – duch miejsca najbardziej tragicznych wydarzeń w długiej historii miasta. 

 

 
Rys. 4. Pomnik Dekalogu, 1995 
Fig. 4. The monument of the Decalogue, 1995 
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Jaka będzie przyszłość tego miejsca? Park nie jest wpisany na listę konserwato- 
ra zabytków, co może stanowić pewne zagrożenie dla jego dalszego normalnego 
funkcjonowania. W 2008 roku władze miasta przedstawiły koncepcję zamknięcia 
południowej pierzei Starego Rynku zabudową mieszczącą delegaturę Urzędu Mia- 
sta Łódź-Bałuty. Projekt przewidywał połączenie historycznej tkanki miejskiej No- 
wego Miasta i Starego Miasta kosztem parkowej zieleni. Zagrożeniem są także 
pojawiające się pomysły zespolenia funkcjonalnego i przestrzennego najważniejszej, 
najstarszej łódzkiej ulicy – Piotrkowskiej – z nowym największym w Polsce centrum 
handlowo-usługowym MANUFAKTURA, ograniczającym tereny parkowe od strony 
zachodniej. Ulica Zgierska, która jest przedłużeniem ulicy Piotrkowskiej przecina 
południkowo Park Staromiejski. Główna oś centralnego placu MANUFAKTURY po- 
prowadzona jest równoleżnikowo wzdłuż doliny Łódki. 

Obie osie krzyżują się w centrum Parku Staromiejskiego. Należy mieć nadzieję,  
że opiekuńczy duch miejsca wpłynie na ustalenia ostatecznej koncepcji archi- 
tektoniczno-urbanistycznej i ocali park przed degradacją i negatywnymi przekształ- 
ceniami. 
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