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W W 1423 roku król Władysław Jagiełło – na mocy aktu erekcyjnego
sporządzonego w Przedborzu – nadał Łodzi prawa miejskie. Można by
sądzić, że tak doniosłe wydarzenie powinno znacząco wpłynąć na rozwój
niewielkiej osady i spowodować, że szybko nabierze ona cech
prawdziwie miejskich. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Przez prawie
400 kolejnych lat Łódź nie wyróżniała się niczym szczególnym w
sąsiedztwie wielu podobnych sobie miasteczek. Małą osadę, położoną
przy trakcie prowadzącym z Piotrkowa do Zgierza, otaczały bujne lasy.
Od zachodu były to lasy miejskie, na południu wielkie lasy chojeńskie, 
a na wschodzie bory rządowe. W Łodzi, miasteczku o charakterze
rolniczo−rzemieślniczym w 1820 roku w 106 drewnianych domach
mieszkało niecałe 800 osób. Zaledwie kilka z nich posiadało umiejętność
czytania i pisania.

Przełom jednak nastąpił. Miasto zostało objęte planami gospodarczymi
rządu Królestwa Polskiego, zmierzającymi do uprzemysłowienia kraju.
Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, Rajmund Rembieliński,
uznał, iż najbliższe okolice Łodzi doskonale nadają się na utworzenie
osady przemysłowej, głównie ze względu na duże obszary leśne 
i dostępność wody. Stanisław Staszic, zwiedziwszy Łódź w 1825 roku,
napisał, że miasteczko położone jest pod obszernym i wyniosłym
wzgórzem, z którego niezliczone trzyszczą źródła. Tych bieg wód łatwo
tak kierowany być może, że prawie przy każdego fabrykanta mieszkaniu
przebiegać mogą dla jego użytku strumienie.

W 1821 roku rozpoczęto przygotowania do regulacji osady fabrycznej,
której osią stał się trakt piotrkowski. Wzorowy plan urbanistyczny,
wytyczony przez Rembielińskiego, wyznaczył bieg ulicy Piotrkowskiej 
i przecinających ją ulic bocznych, a tereny wokół głównej ulicy miasta
podzielił na parcele. Najpierw w latach 1821–1823 na południe 
od starego rolniczego miasteczka powstało Nowe Miasto. Jego centrum
stanowił ośmioboczny rynek (obecnie plac Wolności), z którego 
na cztery strony świata rozchodziły się ulice: Średnia (obecnie
ul. Pomorska), Piotrkowska (na północy przemianowana 
na ul. Nowomiejską) i Konstantynowska (obecnie ul. Legionów).
Pierwotnie osadę zamykał czworobok ograniczony ulicami: Północną,
Zachodnią, Wschodnią i Południową (obecnie ul. Rewolucji 1905 r.).
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Kolejny etap rozwoju Łodzi nastąpił według planu sporządzonego w 1827
roku przez geometrę Jana Leśniewskiego. Celem projektu było utworzenie
osady przemysłowej, zwanej Łódką. Najpierw odmierzono 115 parceli
budowlanych po wschodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, a następnie drugi rząd
podobnych działek po przeciwnej stronie. W ten sposób istniejący trakt
przecięło siedem prostopadłych ulic, które jednak przez wiele lat istniały tylko
na planie. Wówczas to równolegle do Piotrkowskiej – ulicy tkaczy –
wytyczono ulice prządków. Były to: Wólczańska, Dzika (obecnie 
ul. Sienkiewicza) i Widzewska (obecnie ul. Kilińskiego). Zajęto tereny rządowe 
i miejskie, a pominięto prywatne, co znacznie uprościło regulację osady.

Największą część Łódki zajmowała wieś rządowa Wólka, wyznaczająca teren
przyszłej ulicy Wólczańskiej i Czerwonej o powierzchni ok. 400 ha. 
Chłopów pańszczyźnianych z Wólki, mimo ich rozpaczliwego oporu, 
wysiedlono i wraz z budynkami przeniesiono do wsi rządowych Widzew 
i Zarzew. Do Łodzi zaczęli przybywać koloniści, którzy po przekroczeniu granic
Królestwa Polskiego, przechodzili pod opiekę władz polskich. 
W większości byli to ludzie ubodzy, których nędza wypędziła z rodzinnego
kraju. Cechowała ich jednak prosta umiejętność – znajomość rzemiosła
tkackiego, której to łodzianie, głównie rolnicy, nie posiadali. Po zaliczeniu
egzaminu ze znajomości fachu, każdy z nich otrzymywał działkę, która składała
się z placu budowlanego oraz ogrodu, i zobowiązywał się do jej zabudowy
w ciągu dwóch lat. Jeszcze przed przybyciem tkaczy ich przyszłe ogrody zostały
przygotowane pod uprawę warzyw przez chłopów pańszczyźnianych ze wsi
Wólka. Tu bowiem zaplanowano utworzenie pierwszej kolonii prządków.
Według rządowych przepisów sukiennicy, czyli tkacze wyrobów wełnianych,
mieli otrzymać działki półtoramorgowe, tkacze bawełny – jednomorgowe, 
a prządki – trzymorgowe. Działki prządków były największe, gdyż władze
nakładały na nich obowiązek obsiewania części przydzielonych im placów 
lnem i własnoręcznego przerabiania go na przędzę. Wytyczane działki były
długie, wąskie i ciągnęły się od ulicy Piotrkowskiej aż do ulicy Wólczańskiej.

Oprócz pierwszej kolonii prządków powstały jeszcze dwie. Druga, zwana Nową
Łódką, została wytyczona wzdłuż głównej arterii tej kolonii, ulicy Zarzewskiej
(obecnie ul. Przybyszewskiego) i przelotowej ulicy Widzewskiej. Trzecia powstała
po wschodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy ulicą Dziką (obecnie 
ul. Sienkiewicza) a poprowadzoną skośnie względem niej ulicą Widzewską, 
która stanowiła w tym czasie wschodnią granicę rodzącego się miasta.

Trzeba przyznać, że Łódź powstawała w sposób raczej nietypowy. Punktem
wyjścia nie był bowiem istniejący już układ urbanistyczny. Przeciwnie, 
to grunty leśne oraz przyległe wiejskie tereny folwarczne stały się
fundamentem nowego organizmu miejskiego. Projektując miasto od podstaw,
celowo odsunięto je od starej zabudowy feudalnej – taka koncepcja dawała
większą swobodę w budowaniu nowej struktury. 
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Miasto tworzono w sposób przemyślany. Patrząc na plany dawnej Łodzi nie
trudno dostrzec regularną szachownicę ulic z niewielkimi tylko odchyleniami
świadczącymi o tym, że postępująca urbanizacja nie następowała tak do końca
w oderwaniu od istniejących uwarunkowań topograficznych. Zazwyczaj, nowo
wytyczane ulice Łodzi południkowo korespondowały z ulicą Piotrkowską.
Jedynie ulica Widzewska, wytyczona wzdłuż granicy istniejącego wówczas
lasu rządowego, wyłamuje się z tej konwencji i w kierunku południowym coraz
bardziej odchyla się od Piotrkowskiej. W latach 40. XIX wieku, 
kiedy to na wschód od ulicy Widzewskiej tworzono tzw. Nową Dzielnicę,
punktem odniesienia południkowego wytyczania nowych ulic nie była jednak
graniczna ulica Widzewska, lecz centralnie położona ulica Piotrkowska.

Powstające w tamtym okresie kolonie rękodzielnicze z jednej strony
przyczyniały się do dosyć szybkiej zabudowy części wytyczonych ulic, 
z drugiej jednak wpływały na ich monotonię. Były to bowiem długie ciągi
niemal identycznych, niskich domków bardziej kojarzące się z zabudową
małomiasteczkową czy wręcz wiejską, a już na pewno nie z wielkomiejską.
Jeszcze przez całe lata na planach Łodzi istniało wiele ulic, które nie miały
żadnego odniesienia w rzeczywistości. Te, które istniały często spełniały
jedynie podrzędną rolę i nie rozwijały się. O charakterze tych ulic świadczą
ich dawne nazwy: Dzielna (obecnie ul. Narutowicza) – oddzielała Nowe
Miasto od osady Łódka, Przejazd (obecnie ul. Tuwima) – łączyła Nowe Miasto
z drogą wiodącą do Widzewa, Nawrot kończyła się ślepo i wymuszała
konieczność nawracania, Pusta (obecnie ul. Wigury) – graniczyła z terenami
niezabudowanymi, Boczna (obecnie ul. Brzeźna) – położona była trochę 
na uboczu nowej osady, Dzika (obecnie ul. Sienkiewicza) – wąska i zarośnięta
dróżka przebiegająca na tyłach ogrodów rękodzielników.

Z czasem, w miarę postępującego rozwoju miasta nieciekawa i monotonna
architektura zaczęła powoli ulegać zmianom, budynki stawały się coraz
solidniejsze i bardziej okazałe. Jednak dopiero w drugiej połowie XIX wieku,
wraz z ogromnym przyspieszeniem w uprzemysłowieniu Łodzi, 
zaczęły powstawać obiekty, które do dziś mają istotny wpływ na charakter
miasta. Dawne domki rękodzielników zastąpiły fabryki, kościoły, budynki
użyteczności publicznej i okazałe kamienice.

Nazwy ulic również ulegały zmianom, niektóre nawet kilkakrotnym. 
Ulica Konstantynowska zmieniła nazwę na 11 Listopada, 
następnie Bohaterów Stalingradu, po czym Obrońców Stalingradu, 
aby na koniec stać się ulicą Legionów. W czasie II wojny światowej 
Niemcy zmienili jeszcze jej nazwę na General−Litzmann−Strasse.

Wszystkie ulice tworzą jeden miejski organizm, ale każda z nich jest inna.
Ulice porządkują miasto, to do nich przypisane są wszystkie miejskie obiekty.
Śledząc historię wybranych ulic i ludzi, którzy te ulice współtworzyli,
poznajemy jednocześnie historię miasta.
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Gdańska
– Długa historia długiej ulicy 

W drugiej połowie XIX wieku władze Łodzi rozpoczęły proces zagospodarowywania terenów
leżących na zachód od ulicy Wólczańskiej i obejmujących obszar aż do Lasu Miejskiego. Wyty−
czono równoległą do ulicy Wólczańskiej ulicę Długą (obecnie ul. Gdańska) oraz sieć ulic skupia−
jących się wokół nowo utworzonego Rynku, nazywanego początkowo Wiązowym (potem Zielo−
nym, obecnie placem Tadeusza Barlickiego). Ta część miasta przyjęła wówczas nazwę „dzielnicy
wiązowej” – od nazwy części Lasu Miejskiego. Rzeczą znamienną było dostosowywanie obszaru
wytyczanych działek budowlanych do pierwotnych podziałów ornych. Taki podział terenu spra−
wiał, że układ parceli miał często ukośny charakter w przeciwieństwie do prostokątnej siatki ulic
ścisłego centrum miasta.

Ulica Gdańska została utworzona w 1873 roku. Na początku istnienia przechodziła przez dawne
piaszczyste pola należące do mieszczan zamieszkujących tereny Starego Miasta i dalej biegła w
kierunku wsi Wólka. Jej najstarszy odcinek, obejmujący ulice od Ogrodowej do Konstantynow−
skiej (obecnie ul. Legionów), przyjął nazwę ulicy Nowej, następnie Długiej Nowej, a po kolejnych
dziesięciu latach stracił ostatecznie przymiotnik Nowa. Przemianowanie ulicy Długiej na Gdańską
nastąpiło dopiero w 1920 roku dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę terenów Pomorza.

Ul. Gdańska biegnie 
od ul. Ogrodowej, 

przy której znajduje się kompleks
handlowy Manufaktura
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Sukcesywny rozwój miasta i wzrost zabudowy Łodzi prowadziły do przeobrażeń w obrębie ulic,
które zmieniały swój zasięg. Ulica Długa (obecnie ul. Gdańska) rozwijała się w kierunku południo−
wym, dochodząc do dawnych terenów pofabrycznych Rosenblatta i Richterów, a w 1906 roku po−
łączyła się z ulicą Radwańską. Jej połączenie z ulicą ks. Skorupki nastąpiło dopiero w 1945 roku.
W latach 70. ubiegłego wieku ul. Gdańską przedzielono trasą wschód−zachód. Południowa część,
biegnąca przez tereny Politechniki Łódzkiej, nosi dziś nazwę Stefanowskiego. Ulica Gdańska usy−
tuowana jest równolegle do ulic Wólczańskiej, Zachodniej i Kościuszki. Od północy zamyka ją
monumentalny zespół fabryczny Izraela Kalmanowicza Poznańskiego.

Była to typowa ulica wielkoprzemysłowej Łodzi. Znajdowały się tu famuły Izraela Poznańskie−
go, było sporo warsztatów i niewielkich fabryk produkujących meble, noże, maszyny do obróbki
drewna itp. Jednak przede wszystkim była ulicą zabytkowych kamienic. Niemcy, Żydzi, Austria−
cy, rzadziej Polacy, będący właścicielami budynków, stawiali je najczęściej z myślą o osiąganiu
dochodów z wysokich opłat za wynajem lokali.

Z ulicą tą kojarzyło się chyba najbardziej znienawidzone miejsce w Łodzi. Pod numerem 13
mieściło się bowiem więzienie, niechlubnie wpisane w historię miasta. W 1881 roku z powodu
przepełnienia aresztów policyjnych i magistrackich Piotrkowski Zarząd Gubernialny podjął decy−
zję o zakupie parceli przy ulicy Długiej i wybudowaniu obszerniejszego gmachu. Nowy, dwupię−
trowy budynek z 24 celami, z oknami wychodzącymi na podwórze oddano do użytku w 1885 ro−
ku. Początkowo było to więzienie śledcze przeznaczone dla przestępców kryminalnych, jednak
bardzo szybko zmieniło swoją funkcję, stając się miejscem pobytu więźniów politycznych skaza−
nych na śmierć. Byli to głównie działacze „II Proletariatu”, PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej),
SDKPiL (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy) i Bundu. Wyroki przez rozstrzelanie
wykonywano głównie w Lasku Konstantynowskim. W 1908 roku za murem, na wniosek guber−
natora gen. Kazankowa, pojawiła się szubienica. Tylko w ciągu kilkudziesięciu dni lutego i mar−
ca wykonano tu ponad 100 wyroków śmierci. Od 1904 roku funkcję naczelnika więzienia spra−
wował Modzelewski, z powodu olbrzymiej tuszy nazywany „Grubym”. Człowiek ten znany był
z rozpusty i okrucieństwa. Miał do pomocy dwóch katów, braci: Augusta i Ryszarda Fremelów.

Tablica zamieszczona 
na murach 

dawnego więzienia 
przy ul. Gdańskiej 13 
(dawniej ul. Długiej)

upamiętniająca
przetrzymywanie tam

Józefa Piłsudskiego
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Z pierwszego zrobił szpicla i prowokatora. Po wielu aresztowaniach, w których miał on swój
udział, podziemie postanowiło go zabić. Jeden z bojowników Organizacji Bojowej PPS zastrzelił
go na ulicy w 1906 roku. Drugi z braci – Ryszard – powiesił ok. 120 ludzi. Podczas I wojny świa−
towej pełnił funkcję szpiega przy dowództwie niemieckim. Rozpoznany w jednej z berlińskich
knajp przez łódzkiego emigranta, dostał kuflem w szczękę, co zdeformowało mu na zawsze twarz.
Potem ślad po nim zaginął. W 1900 roku w więzieniu przez kilka miesięcy – o czym informuje
tablica pamiątkowa na zewnątrz budynku – przetrzymywany był Józef Piłsudski, wywieziony
później do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Po wycofujących się w czasie I woj−
ny światowej Rosjanach budynek prze−
jęła, utworzona przez Komitet Obywa−
telski, milicja. Uwolniono wówczas po−
zostałych więźniów politycznych, 
a szubienicę rozebrano. W okresie mię−
dzywojennym znajdowało się tu wię−
zienie prewencyjno−śledcze. W czasie
okupacji hitlerowskiej Niemcy urządzi−
li w gmachu więzienie dla kobiet. Na−
wet po II wojnie światowej, w latach
1945–1954 budynek nadal pełnił swoją
funkcję, gdyż mieściło się w nim wię−
zienie dla kobiet nadzorowane przez
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Do 1990 roku miało tu swoją siedzibę
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjne−
go, a następnie Muzeum Tradycji Nie−
podległościowych.

Dawny budynek
więzienia 

przy ul. Gdańskiej 13
(dawniej ul. Długiej), 

obecnie 
Muzeum Tradycji

Niepodległościowych

Przy 
ul. Gdańskiej 11

(dawniej 
ul. Długiej)

mieściła się 
prywatna szkoła

średnia
posiadająca 

w czasie zaborów
zgodę 

na nauczanie
języka polskiego 
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