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WSTĘP

Pojawienie się nazw patronackich, a jest to praktyka stosunkowo młoda, 
bo datująca się na drugą połowę XIX stulecia, wcześniej bowiem stoso-
wano nazwy umowne, pociągnęła za sobą potrzebę prezentacji posta-

ci patronów, nie tylko ze względów edukacyjnych i wychowawczych, ale także 
dla uwiarygodnienia polityki nazewniczej władz. Łódź, jedno z największych 
polskich miast, jak do tej pory nie doczekała się takiego opracowania prezentu-
jącego jej nazewnictwo miejskie na przestrzeni dziejów oraz słownika patronów 
swoich ulic. Inne miasta, mniejsze i większe, które zapewne wzięły sobie do 
serca to co pisał siedemnastowieczny poeta Wacław Potocki, że „Próżna ufność 
w marmurze, próżna i w żelezie, to trwa do skonu świata co na papier wlezie” już 
od wielu lat dysponują takimi opracowaniami, a Warszawa i Poznań, mają ich 
nawet po kilka1.

Zamysł napisania podobnej książki, która podejmowałaby poblematykę miej-
skiego nazewnictwa łódzkiego narodził się znacznie wcześniej. Zawsze jednak 
pojawiały się jakieś przeszkody, które uniemożliwiały jego realizację, tym razem 
jednak Autorzy zachęceni nie tylko finansowo przez władze miejskie i wydaw-
nictwo Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński zdecydowali się podjąć to 
wyzwanie. Prezentowana książka nie rości sobie pretensji do bycia w pełni tego 
słowa znaczenia słownikiem biograficznym patronów łódzkich. Jej celem jest 
natomiast chęć przybliżenia, przede wszystkim mieszkańcom Łodzi, postaci, 
które patronują łódzkim ulicom, placom, rondom i skwerom, i z którymi miesz-
kańcy miasta stykają się na co dzień. Autorzy zdecydowali się na uwzględnienie 
wszystkich patronów łódzkich ulic, placów itp., a więc zarówno postaci rzeczy-
wistych, jak i literackich, baśniowych, legendarnych. Notki biograficzne, ułożone 
w porządku alfabetycznym, zawierają jedynie najważniejsze fakty z życia danego 
patrona, trzymano się tego zwłaszcza przy bohaterach formatu ogólnokrajowe-
go. Natomiast w przypadku tzw. patronów lokalnych, a więc osób związanych 
z Łodzią czy to miejscem urodzenia, bądź pracy, albo zamieszkania Autorzy 
zdecydowali się poświęcić im nieco więcej miejsca, na tyle, na ile jest to oczywiście 
możliwe przy dzisiejszym stanie naszej wiedzy. O ile bowiem o Janie Matejko czy 
Stanisławie Żółkiewskim Czytelnik znajdzie wiele informacji w różnego rodzaju 
słownikach, leksykonach czy encyklopediach, o tyle np. o Przecławie Smoliku 
czy Zygmuncie Lorentzu i jeszcze wielu innych, już niekoniecznie. A warto aby 
ich poznać, bo to oni właśnie współtworzyli Łódź i decydowali o jej rozwoju.

1 Słownik patronów ulic Warszawy, pod redakcją Stanisława Ciepłowskiego, Warszawa 2002; Od Agry-
koli do Żywnego. Mały słownik patronów ulic warszawskich, Warszawa 1968; D. Wilkiewicz, Ulice i uliczki 
naszej Pragi, Warszawa 1999; Patroni Żoliborskich ulic, Warszawa 2008; J. Osowski, Warszawa i jej ulice. 
O pochodzeniu nazw, Warszawa 2003; J. L. Jurkiewicz, Patroni szczecińskich ulic (Leksykon), Stargard 1999; 
A. D. Liskowacki, Ulice Szczecina, Szczecin 1995; Ulice Opola, opracowała Joanna Czech, Opole 1995; Z. Za-
krzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–1939, Poznań 1985; Z. Antkowiak, Patroni ulic 
Wrocławia, Ossolineum 1982; Pomorscy patroni Trójmiasta, pod redakcją Stanisława Gierszowskiego, Wrocław 
1997; K. Prożogo, Patroni ulic Chełma. Postaci związane z miastem i ziemią chełmską urodzeniem lub działal-
nością, Chełm 1997.
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Jak zostało to powiedziane wyżej, Łódź nie posiada publikacji o patronach 
swoich ulic. Dotychczas pojawiło się jedynie kilka prac dotyczących wybranych 
ulic miasta, poczynając od klasycznej pozycji tj. Ulicy Piotrkowskiej autor-
stwa Anny Rynkowskiej2, poprzez książkę Zdzisława Konickiego3, a na opra-
cowaniu Dariusza Kędzierskiego4 skończywszy. We wszystkich tych pracach 
„bohaterem” była jednak ulica, bądź wybrane ulice, a nie patroni. Tymi ostat-
nimi zajmowano się jak dotąd w bardzo skromnym wymiarze. W latach 80. 
minionego stulecia problematykę tą podjęła na łamach „Wędrownika”, pisma 
łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Anna 
Pilarska, która w kilku kolejnych numerach miesięcznika opublikowała Słow-
nik patronów łódzkich ulic5. Przez kolejne dziesięciolecia zagadnienie to znowu 
nie wzbudzało zainteresowania, a szkoda, bo patronów przybywało, a wiedza 
o nich wśród mieszkańców nie zawsze była wystarczająca. Jakże często bowiem 
łodzianie nie wiedzą, nie tylko kiedy i dlaczego ich ulica otrzymała takiego 
a nie innego patrona, ale także kim on był i czym zasłużył się, aby uhonoro-
wać go ulicą. Z Bogiem sprawa, gdy patronem ulicy jest postać z kręgu histo-
rii czy kultury ogólnopolskiej, można bowiem znaleźć o nim w podręcznych 
leksykonach czy encyklopediach. Ale jeżeli to patron łódzki, lokalny, a Łódź 
nie dysponuje jak dotąd ani encyklopedią miasta, ani słownikiem biograficz-
nym łodzian, to skąd mieszkaniec np. ulicy Kazimiery i Jana Marczyńskich, 
Anastazego Bittdorfa albo Abrahama Szwajcera ma się o nich dowiedzieć?

Dopiero przemiany polityczno-ustrojowe z przełomu lat 80. i 90. XX w. wzbu-
dziły pewne zainteresowanie nazewnictwem ulic, zwłaszcza w kontekście doko-
nujących się wówczas zmian. W pierwszych latach XXI w. na łamach łódzkiej 
codziennej gazety „Dziennik Łódzki” pojawiła się specjalna rubryka zatytułowa-
na „Skąd taka nazwa”, w której Marcin Bereszczyński w króciutkich tekstach 
opowiadał czytelnikom gazety o nazwach ulic, parków, skwerów i placów. To była 
bardzo pożyteczna i pouczająca lektura, a z wycinków prasowych można było 
skompletować mini słowniczek6. „Swoimi” patronami zainteresowało się wtedy 
także środowisko lekarskie, a w kilku branżowych pismach łódzkich pojawiły 
się wówczas artykuły (niestety nie wolne od pewnych pomyłek) przybliżające 
sylwetki patronów spod znaku Eskulapa7.

Oddawana do rąk Czytelników książka składa się z dwóch części. Celem 
pierwszej z nich jest ukazanie procesu kształtowania się nazewnictwa łódzkich 
ulic i ogólnej polityki historycznej prowadzonej przez władze Łodzi i centralne od 
XIX stulecia po czasy współczesne podczas wyboru postaci patronów ulic. Była 
to polityka prowadzona najpierw przez rosyjskie władze zaborcze i niemieckie 
władze okupacyjne (do 1918 r. i w latach 1939–1945), następnie władze centralne 
i administrację lokalną w kolejnych okresach historycznych: Polski Odrodzonej 
(1918–1939), Polski Ludowej (1945–1989) oraz po roku 1989. Autorzy nie zakła-
dali, że prześledzą i odnotują wszystkie dokonywane na przestrzeni dziesięcio-
leci zmiany w łódzkim nazewnictwie. Chodziło im raczej o uchwycenie pewnego 
zjawiska, wskazania kierunku zachodzących przemian w kolejnych okresach 

2 A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Łódź 1971.
3 Z. Konicki, Ulice Łodzi. Ulice w szachownicę…, Łódź 1995.
4 D. Kędzierski, Ulice Łodzi, Łódź 2009.
5 A. Pilarska, Patroni łódzkich ulic, „Wędrownik” 1984–1986.
6 „Dziennik Łódzki” 2007–2009. 
7 M. Czupryniak-Sławińska, Lekarze – patroni łódzkich ulic, cz. 1, „Panaceum”, nr 2, 2005; cz. 2, nr 6, 2005; 

A. Kempa, Lekarze patronami łódzkich ulic, „Kronikarz”, R. 6, 2007/2008, nr ½.
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historycznych, zwrócenia uwagi jak otaczająca rzeczywistość, dominujące poglą-
dy polityczne, przeszłość historyczna rzutowały na kształtowanie się katalogu 
patronów łódzkich ulic. Autorzy starali się, o ile było to możliwe, a także mery-
torycznie uzasadnione, dawać odpowiedzi kiedy i dlaczego pojawiała się taka 
a nie inna nazwa. Nie zawsze było to jednak zadanie możliwe do wykonania, 
bowiem w ciągu tych wszystkich lat, jakie minęły od momentu gdy łódzkie ulice 
zaczęły otrzymywać nazwy, zdarzyło się tak wiele. Miasto i jego mieszkańcy 
przeżyli dwie wojny światowe, parę okupacji, zaginęło wiele dokumentów, które 
pozwoliłyby rozwikłać niejedną zagadkę. Nie umiemy niestety w chwili obecnej 
potwierdzić bądź zaprzeczyć czy istniejąca do 1919 r. ul. Benedykta, nazwa-
na została tak dla uhonorowania Benedykta Tykli, który przez wielu uznawa-
ny był za współtwórcę Łodzi przemysłowej obok Rajmunda Rembielińskiego, 
a istniejąca do dziś ul. Franciszkańska na cześć Franciszka hr. Potockiego, 
radcy stanu i prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego po wspomnianym 
wyżej R. Rembielińskim czy wreszcie ul. Andrzeja, później dla większej niepo-
znaki i zmylenia czujności zaborcy rosyjskiego nazywana ul. św. Andrzeja, na 
cześć Andrzeja Rosickiego, prezydenta Łodzi z czasów powstania styczniowego.

Część drugą publikacji stanowi wspomniany wyżej słownik współczesnych 
patronów ulic łódzkich. Obok informacji słownej, wielu biogramom czy notkom 
biograficznym towarzyszy materiał ilustracyjny. Pochodzi on z dostępnych 
powszechnie stron internetowych (m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego – 
http://audiovis.nac.gov.pl), zbiorów Archiwum UŁ, Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych w Łodzi i prywatnych. Publikacja uzupełniona została Wykazem ulic, 
placów i parków, które zostały zmienione po 1989 r., a zamyka ją indeks osobowy.

Przystępując do pracy nad książką, w pierwszej kolejności należało usta-
lić listę łódzkich ulic, placów, rond, skwerów itp., a to w celu ustalenia pełnej 
listy patronów. I tu nagle, ku ogromnemu zadziwieniu Autorów, pojawiła się 
zupełnie nieoczekiwana trudność. Otóż pełne, kompletne ustalenie listy ulic nie 
było właściwie możliwe. Na nic zdały się nasze poszukiwania, a to w urzędach 
administracji państwowej i samorządowej, w urzędzie pocztowym, statystycz-
nym, czy urzędach skarbowych. Wszyscy dosyć bezradnie rozkładali ręce infor-
mując, coraz bardziej zasmuconych Autorów, że nie dysponują takimi danymi, 
które pozwoliłyby ustalić kompletny wykaz ulic. Konfrontując więc pochodzące 
z różnych źródeł wykazy ulic ze spisami łódzkich ulic z dostępnych planów miasta 
z różnych lat, kończąc na Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Łodzi z 22 września 
2011 r. o podziale miasta na obwody głosowania w wyborach parlamentarnych 
w dniu 9 października 2011 r. Autorzy zaczęli ustalać listę ulic, która stała 
się podstawą do przygotowania części słownikowej. Na przestrzeni dziesięcioleci 
siatka łódzkich ulic ulegała systematycznemu powiększaniu. Dane archiwalne 
z okresu I wojny światowej mówiły o tym, że w użyciu było 490 nazw ulic, co 
wcale nie musiało się równać liczbie ulic w mieście. Często bowiem zdarzało 
się i tak, o czym jest mowa w dalszych częściach książki, że były ulice, które 
przez długie lata nie miały nazwy. Z chwilą inkorporowania do miasta kolejnych 
terenów podłódzkich, a tak stało się w 1915 r., liczba ulic automatycznie uległa 
zwiększeniu. Ich spis przygotowany przez Oddział Pomiarów Wydziału Budow-
nictwa w 1933 r. zawierał już 678 ulic, a Księga adresowa Łodzi i województwa 
łódzkiego z końca lat 30. XX w. wykazywała 753 ulice8.

8 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ), sygn. 21 880, Przemianowanie 
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Także duże inkorporacje z czasów drugiej wojny i powojenne, zwłaszcza ta 
z 1945 r., co zrozumiałe, zwiększały i to znacznie liczbę ulic. Szczegółowy spis 
ulic, placów i parków znajdujących się na terenie miasta Łodzi pochodzący 
z 1985 r. wyliczył, że używano wówczas 1746 nazw9. W miarę rozbudowywania 
się Łodzi, powiększania się jej powierzchni przez kolejne inkorporacje podmiej-
skich terenów liczba ulic, placów itp. elementów przestrzeni miejskiej ulegała 
systematycznemu zwiększaniu. Wzrostowi liczby ulic sprzyjało także intensyw-
ne zagospodarowywanie nowych terenów. Budowa kolejnych wielkich osiedli 
mieszkaniowych również przysparzała miastu następnych ulic i stwarzała nowe 
możliwości kreowania polityki historycznej, lub jak się ją ostatnio nazywa, poli-
tyki pamięci. To wszystko wpłynęło na to, że liczba łódzkich ulic systematycz-
nie wzrastała i wynosi obecnie ponad 2300. Jak powiedzieliśmy nie byliśmy 
w stanie ustalić tej liczby precyzyjnie. Dostępny na rynku wydawniczym Plan 
Łodzi z 2011 r. zawiera wykaz liczący 2236 ulic, alei, placów i rond. Nie są to 
jednak dane w pełni wiarygodne, bowiem skądinąd wiadomo, że jest w Łodzi 
np. Plac Joanny Agackiej-Indeckiej, Aleja Saskiego, czy ul. Jerzego Potza, ale nie 
zostały one w zamieszczonym tam wykazie wymienione, jest natomiast wyszcze-
gólniona i to aż dwa razy ulica Pierwszej Dywizji. Wykaz ten nie uwzględnia 
również skwerów i parków. Inną liczbę, bo 2331 podaje zestawienie sporządzone 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji. Tu wprawdzie podane są także skwery i parki, 
ale różnica 95 jednostek jest zbyt duża, by te ostatnie mogły je wypełnić. Jeszcze 
inne dane pojawiły się w informacji pochodzącej z Wydziału Geodezyjnego Urzę-
du Miasta. Była w niej mowa o 2390 ulicach, placach itp. Różnego typu nieści-
słości zawiera również katalog ulic łódzkich w bazie bibliograficznej dostępnej na 
stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Nie było wprawdzie naszym zamiarem ustalenie jak kształtowała się siatka 
łódzkich ulic, choć badania tego typu są jak najbardziej potrzebne i powinny być 
prowadzone, ale jej liczebność była nam niezbędna aby móc odnotować możli-
wie wszystkich patronów ulic, placów, skwerów i rond. Tym bardziej, że w tzw. 
między czasie, wiele ulic nie tylko się pojawiało, ale równie wiele ulic znikało 
z przestrzeni miejskiej. Tak stało się m.in. z ulicami Artura Grottgera, Piotra 
Michałowskiego, Władysława Żeleńskiego czy Marii Rodziewiczówny, które 
najczęściej „zginęły” pod nowymi blokami. W innym przypadku uchwałami 
Rady Miejskiej jednej kadencji pojawiały się nazwy ulic, które były wycofywane 
na mocy uchwał władz kolejnej kadencji, bądź „przenoszone” były z jednej dziel-
nicy do innej. Czy udało się nam ustalić pełny spis patronów? Mamy nadzieję, 
że tak. Gdyby jednak jakimś sposobem umknął nam któryś z nich, liczymy, że 
Czytelnicy będą chcieli nam go wskazać do uzupełnienia w następnym wydaniu 
książki.

Kłopoty sprawiało Autorom nie tylko ustalenie liczby ulicy i odliczenie 
wszystkich ich patronów, ale także niekiedy ustalenie „właściwego” ich patrona. 
Stawało się to niezbędne zwłaszcza w przypadkach, gdy występowało kilka osób 
o tym samym nazwisku, a bez podania imienia. Tak było m.in. przy patronie 
jednej z maleńkich ulic na terenie dawnej Rudy Pabianickiej – ul. Namysłow-

ulic, k. 32; sygn. 21 885, Przemianowanie ulic, k. 58; Księga adresowa Łodzi i województwa łódzkiego z infor-
matorem m. st. Warszawy, województwa: Krakowskiego, Kieleckiego, Lwowskiego, Poznańskiego, Pomorskiego 
z Gdynią i Śląskiego. Rocznik 1937–1939, bm i rw. 

9 Szczegółowy spis ulic, placów i parków na terenie miasta Łodzi, Łódź 1985.
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skiego. W pracy Anety Stawiszyńskiej o Rudzie Pabianickiej nie podano imie-
nia patrona10, podobnie jak na niektórych powojennych mapach Łodzi, gdzie 
występowała ona też bez imienia11, natomiast na jednym z planów z początków 
trzeciego tysiąclecia wymieniając tę ulicę opatrzono ją imieniem Bolesława, 
znanego polskiego botanika, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, żyjącego 
w latach 1882–192912. Ulokowanie tej ulicy w zalesionej części Rudy Pabianic-
kiej mogłoby wskazywać, że patron nie był przypadkowy, aż tu nagle w jednym 
z wykazów pojawiło się imię Władysława Namysłowskiego (1889–1957), polskiego 
dyplomaty z okresu międzywojennego, wieloletniego konsula w Belgradzie, Berli-
nie, Hamburgu i Budapeszcie, a także prawnika specjalizującego się w historii 
prawa i prawie międzynarodowym, najpierw docenta Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Łodzi, a po II wojnie profesora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prywatnie brata przy-
rodniego wspomnianego wyżej Bolesława. Ta wersja wydaje się jednak mało, 
czy wręcz nieprawdopodobna, aby ulica istniejąca co najmniej od 1945 r. mogła 
nosić imię żyjącej wówczas osoby. A może chodzi jeszcze o  kogo innego np. 
o Karola Namysłowskiego (1856–1925), kompozytora, dyrygenta, twórcę znanej 
na ziemiach polskich Orkiestry Włościańskiej z Zamościa. Jego imię wprawdzie 
nigdzie się nie pojawia, ale przecież i tej wersji nie można wykluczyć. Autorzy 
książki przyjęli jednak, że patronem wspomnianej ulicy jest Bolesław Namy-
słowski. Na tym jednak nie koniec kłopotów z tą ulicą, okazało się bowiem, że 
znalezienie tej ulicy istniejącej na mapie, w praktyce jest właściwie niewykonal-
ne, a to z uwagi na brak jakiegokolwiek jej oznakowania. Ile może być jeszcze 
takich ulic w mieście?

Na zakończenie Autorzy pragną podziękować tym wszystkim, którzy w trak-
cie pracy nad książką wspierali ich pomocą i radą. Słowa podziękowania kieru-
jemy do władz miejskich Łodzi za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. 
Dzięki składamy także naszemu wydawcy Panu Michałowi Kolińskiemu, który 
nie tylko współfinansował i wydał tę publikację, ale również znajdował dobre 
słowo w chwilach zwątpienia.

Podziękowania, nie mniej serdeczne, należą się Dorocie Wojdzie i Tomaszowi 
Pietrasowi, tej pierwszej za sporządzenie indeksu osób, co wymagało nie lada 
cierpliwości, a T. Pietrasowi za skład tekstu i ozdobienie go odpowiednio dobra-
nymi ilustracjami, który to trud ich wyszukiwania wziął na siebie. Autorzy 
dziękują również pracownikom: Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum 
Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Pracowni 
Regionalnej tej placówki, Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Opolu oraz 
Dyrekcji i pracownikom Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi za życz-
liwość i pomoc w penetrowaniu zasobów wymienionych placówek.

10 A. Stawiszyńska, Ruda Pabianicka. Echa przeszłości, Łódź 2009.
11 Plan miasta Gazety Wyborczej. Łódź, Łódź 2001; Łódź. Plan miasta 1:22 000, Warszawa 2011.
12 Plan miasta. Łódź, Łódź 2003.
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Nazewnictwo ulic Łodzi przed 1918 r.

Cóż znaczą w mieście ulice, aleje, place, ronda i skwery? Są oczywiście 
określoną podstawą i strukturą, wokół której rozlokowane są wszelkie 
budynki. Ulice to wyraźne drogowskazy i charakterystyczne punkty 

orientacyjne, bez których trudno byłoby gdziekolwiek trafić, a szczególnie już 
w dużym ośrodku miejskim. Znajomość nazw ulic wydaje się więc być podsta-
wą, a nawet koniecznością, aby bezproblemowo egzystować w mieście. Zdajemy 
sobie z tego wyraźnie sprawę w momencie przybycia do obcego miasta, kiedy nie 
znając jego ulic, czujemy się obco i wyraźnie zagubionymi.

Badania onomastyki polskiej wskazują, że pierwsze zapisy nazw ulic 
w miastach polskich pojawiały się od XIV–XV w. (Kraków, Poznań, Warszawa, 
Lublin, Sieradz i inne). Liczebność nazw własnych w obrębie miast wzrasta-
ła wraz z ich rozwojem13. Nazwy ulic tworzono spontanicznie bądź urzędowo. 
W początkowym okresie wprowadzania i stosowania nazw ulic, nazewnictwo 
tego typu tworzyli wyłącznie mieszkańcy konkretnego miasta. Rola urzędów 
ograniczała się wyłącznie do posługiwania się rozpowszechnionymi nazwami 
ulic w dokumentach. Dalsze stulecia sprawiły, że zaczęły powstawać specjalne 
urzędy, które zajmowały się tworzeniem, wprowadzaniem i zatwierdzaniem nazw 
ulic14. Stąd też z upływem czasu w miastach zaczęło pojawiać się coraz więcej 
nazw urzędowych, które w efekcie wyparły sposób spontanicznego nadawania 
ulicom nazw przez ich mieszkańców.

Największy przełom w nazewnictwie miejskim nastąpił w drugiej połowie 
XIX w. za sprawą pojawienia się nowego typu nazw, tj. nazw pamiątkowych od 
nazwisk (rzadziej imion) osób uznawanych przez współczesnych lub potomnych 
za postaci godne uczczenia i upamiętnienia w nazewnictwie miejskim. Zjawi-
sko takie miało miejsce w wielu ówczesnych europejskich ośrodkach miejskich. 
Z biegiem lat tendencja ta utrwaliła się i trwa do dnia dzisiejszego15.

Jakie znaczenie mają oraz jaką rolę spełniają nazwy ulic i innych obiektów 
w przestrzeni miejskiej? Według językoznawcy, Kwiryny Handke, przestrzeń 
społeczna jako nieformalny system kulturowy nakłada się na organizm miejski 
jako realną przestrzeń topograficzną oraz obszar działań i zachowań miesz-
kańców. W ścisłym związku z tym pozostaje tworzenie się i funkcjonowanie 
nazewnictwa miejskiego jako integralnego składnika całego układu. Nazwy 
ulic z jednej strony odzwierciedlają otaczającą rzeczywistość, a z drugiej strony 
kreują tę przestrzeń. Nazwy ulic, placów, skwerów i parków wyznaczają pewne 
standardy. Mówią o tym, kto jest ważny, żeby o nim utrwalać pamięć, a kto 
z tych istotnych absolutnie jest najważniejszym. Osoba, która patronuje głównej 
arterii przebiegającej przez miasto, czy też centralnemu placowi w mieście musi 
być postacią powszechnie szanowaną i ogólnie akceptowaną, zapisaną w sposób 
jednoznacznie pozytywny na kartach historii. Panteon pozostałych patronów 
ulic miejskich bywa najczęściej stosunkowo zróżnicowany16.

13 Zob. szerzej: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998, 
s. 286 i n.

14 Tytułem przykładu w Warszawie już w 1685 r. powołano Komisję Brukową, natomiast w 1765 r. Komisja 
Boni Ordinis ustaliła po raz pierwszy oficjalny wykaz wszystkich nazw ulic nie tylko Warszawy, ale podjęła 
również akcję uporządkowania nazw miejskich ulic na terenie Rzeczypospolitej. 

15 Polskie nazwy własne…, s. 291. 
16 Zob. szerzej: K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992; taż, Nazewnictwo i społecz-
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Powyżej omówione procesy zachodziły również Łodzi, chociaż ze względu na 
niewielkie miasteczko, jakim była Łódź do początków XIX stulecia, były one 
w odpowiednio skromniejszej skali i wymiarze.

W Łodzi, podobnie jak w innych polskich miastach, przez lata ukształtował 
się system nazewnictwa ulic złożony z następujących głównych znaczeniowych 
typów nazw tworzonych od:

1. innych nazw własnych, czyli od nazw miejsc (miejscowości), do których 
prowadziły ulice;

2. nazw osób, które były właścicielami terenu, bądź które posiadały nierucho-
mości przy danej ulicy;

3. nazw świętych, którzy byli patronami kościołów;
4. nazw grup etnicznych zamieszkujących dany teren miejski;
5. nazw i określeń zawodów uprawianych przez grupy ludności;
6. nazw lub charakteru obiektów topograficznych;
7. nazw obiektów miejskich stworzonych przez mieszkańców;
8. nazw organizacji życia miasta17.
W okresie średniowiecza i w epoce nowożytnej (do początków XIX wieku) 

najstarsze ulice Łodzi wychodziły ze Starego Rynku i prowadziły do okolicz-
nych miast, wsi i młynów. W najbliższej odległości Starego Rynku miały one 
charakter ulic, przechodząc w dalszym swoim biegu w zwykłe drogi wiejskie. 
Najstarsze znane ulice miasta to: Wójtowska (późniejsza Dworska, Starowiejska, 
Nadstawna, Wolborska), Cygańska (późniejsza Zgierska), Nad Rzeką (Nadrzecz-
na, później Podrzeczna), Drewnowa (Drewnowska), Stodolna (Stodolniana) 
i Kościelna (zwana również Szkolną)18.

Około 1820 r. osiem istniejących wówczas w Łodzi ulic przechodziło w drogi 
do pobliskich miejscowości i od nich część z nich wzięła swoje nazwy. Były 
to następujące ulice: Drewnowska, Podrzeczna, Nadstawna i Kościelna – tzw. 
przyrynkowe oraz wybiegające z placu kościelnego: Lutomierska, Brzezińska, 
Łagiewnicka i Cygańska19. W 1823 r. w związku z poprowadzeniem przez Łódź 
traktu łęczycko-piotrkowskiego północną jego część biegnącą przez miasto 
nazwano ul. Nową, a później ul. Zgierską (ul. Cygańska uległa likwidacji). Część 
południową stanowiła, z czasem główna ulica miasta, Piotrkowska. Wówczas to 
na słupach pojawiła się jej nazwa, a w dokumencie urzędowym z 1828 r. czyta-
my: ulica główna Piotrkowska przez osadę sukienniczą Łódź i osadę bawełnia-
no-lnianą przechodzi. Próżno szukać wśród ówczesnych ulic łódzkich, podobnie 
jak i w przypadku wielu innych ośrodków miejskich, nazw odosobowych. 
Honorowanie nazwami ulic osób zasłużonych, czczonych przez społeczeństwo 
i upamiętnionych w naszej historii, czy tylko konkretnego regionu i miejscowo-
ści, datuje się w naszym mieście w zasadzie od przełomu XIX i XX w. (najpierw 
w przestrzeni zurbanizowanych przedmieść łódzkich).

Stąd też założenie osady sukienniczej Nowe Miasto i osady lniano-bawełnia-
nej Łódka, pomimo wytyczenia nowych ulic, nie przyniosło nadawania im nazw 
odosobowych. Pojawiły się wówczas m.in. nazwy ulic stosownie przybrane od 
na przestrzeń miasta, /w:/ Wielkie miasta. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. II, red. D. Bieńkowska, 
Łódź 1995, s. 20 i n. 

17 Por. K. Handke, Nazewnictwo miejskie – świadek epoki i cenny zabytek, „Ochrona Zabytków” 2004, 
nr 3–4, s. 119.

18 M. Koter, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa 1969, s. 25–42. 
19 Łódź – dzieje miasta, red. R. Rosin, t. 1: Do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź 1980, 

s. 89–90, 112, 149.
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ich położenia geograficznego względem rynku: Północna, Wschodnia, Południo-
wa i Zachodnia. Osią południkową Nowego Miasta stała się ul. Piotrkowska, 
natomiast osią równoleżnikową ul. Średnia. Wśród utworzonych wówczas ulic 
pojawiły się także Podcegielniana (od 1845 r.? Cegielniana) i przeprowadzona 
w 1824 r. ul. Dzielna. Natomiast na obszarze osady Łódka pojawiły się m.in. ulice: 
Emilii, Widzewska, Dzika, Czerwona, Zarzewska, Placowa, Przejazd. Również 
powiększenie obszaru miasta w 1840 r. i utworzenie tzw. Nowej Dzielnicy nie 
zaowocowało pojawieniem się ulic, które miałyby w nazwie swoich patronów. 
Przybyły wówczas takie ulice jak: Główna, Targowa, Wodna, Przędzalniana, 
Zagajnikowa, Wysoka, Nowa i inne20.

Na planie miasta Łodzi z 1853 r. wśród 5 placów i 31 zaznaczonych na nim 
ulic tylko jednej z nich patronowała postać, a chodzi o ulicę Emilii. Ponadto 
możliwe jest, iż ulica Drewnowska mogła zawdzięczać swoją nazwę od znanej 
łódzkiej rodziny Drewnowiczów (lub Drewnów). Pozostałe ówczesne łódzkie ulice 
nosiły m.in. nazwy (jak wcześniej wspomniano) wywodzące się od stron świata: 
Północna, Południowa, Zachodnia, Wschodnia, a także od nazw miejscowości, 
w kierunku których prowadziły: Zgierska, Brzezińska, Wolborska, Piotrkow-
ska, Widzewska, Zarzewska. Pozostałe łódzkie ulice istniejące w połowie XIX w. 
to: Kościelna, Stodolna, Podrzeczna, Średnia, Cegielniana, Targowa, Dzika, 
Wólczańska, Dzielna, Krótka, Przejazd, Nawrot, Główna, Pusta, Boczna, Placo-
wa, Czerwona, Kątna i Przędzalniana21. Regulacja Starego Miasta zakończona 
pod koniec lat 50. XIX w. nie przyczyniła się również do zmian w nazewnictwie 
istniejących w tej części Łodzi ulic (zobacz plan A. Brochockiego z 1859 r.)22. 
Natomiast na terenie Nowej Dzielnicy (już po 1853 r.) pojawiła się ulica Juliusza.

Wspomniana ulica Emilii należy do pierwszych w mieście, które wytyczone 
zostały na obszarze nowo założonej osady Łódka po 1824 r. i rozciągała się 
wzdłuż rzeczki Jasień. Początkowo nosiła nazwę (Prządek) Przędzalniana, a na 
Emilii przemianowana została w 1837 r. Można przypuszczać, iż otrzymała swoje 
miano na cześć żony Ludwika Geyera, najważniejszego wówczas łódzkiego prze-
mysłowca. Nazwa ta utrzymała się przez blisko wiek23, gdyż dopiero w czasach 
Drugiej Rzeczypospolitej, w 1934 r., ulica otrzymała nowego patrona w osobie 
pierwszego łódzkiego biskupa Wincentego Tymienieckiego.

Z kolei ulica Drewnowska (nazwa istniejącą od ok. 1770 r.) mogła powstać 
jeszcze przed 1423 r. i z pewnością należy ona do grupy najstarszych ulic Łodzi. 
Warto podkreślić, iż przez cały okres istnienia, poza krótkim okresem drugiej 
wojny światowej, jej nazwa nie ulegała zmianie.

Już po 1853 r. na gruntach położonych na wschód od Rynku Staromiejskie-
go wytyczono nowe ulice, które poszerzyły obszar rewiru żydowskiego. Pośród 
nadanych nazw tym ulicom pojawiły się miana odosobowe: Aleksandryjska, św. 
Jakuba, czy też Franciszkańska24. Istnieje wersja, iż ta ostatnia nazwa została 
nadana celem uczczenia Franciszka hr. Potockiego, radcy stanu i prezesa Komi-
sji Województwa Mazowieckiego po R. Rembielińskim.

20 Tamże, s. 155–173. 
21 Plan miasta Łodzi z 1853 r., /w:/ O. Flatt, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym 

i przemysłowym, Warszawa 1853. 
22 APŁ, Plan sytuacyjny Części Starego Miasta Łodzi z oznaczeniem rewiru na zamieszkanie Starozakon-

nych zaprojektowanego, Brochocki, sygn. 516. 
23 W okresie pierwszej wojny światowej, w 1915 r. wprowadzono zniemczoną nazwą Emilien-Strasse, którą 

posługiwano się do 1918 r. 
24 F. Friedman, Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa do roku 1863, Łódź 1935, s. 68–69. 
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Dynamiczny rozwój Łodzi i szybki wzrost liczby ludności wymuszał zmianę 
formy użytkowania określonych terenów miejskich. Na przełomie lat 50. i 60. 
XIX w. władze miejskie przeprowadziły ograniczoną regulację urbanistyczną 
części gruntów staromiejskich, sąsiadujących od zachodu z Nowym Miastem 
i osadą Łódka. W jej wyniku wytyczono na tym obszarze siatkę ulic nawiązu-
jącą do sieci śródmiejskiej. Wśród nowych ulic nie pojawiły się jednak nazwy 
odosobowe (nowe ulice nosiły miano: Długa, Lipowa)25, a wyjątkiem jest jedynie 
ulica Pańska. Zawdzięcza ona najpewniej swoją nazwę od pierwszego właści-
ciela tutejszych posesji i budowli, właściciela papierni i wydawcy, pochodzącego 
z Piotrkowa Tryb. fabrykanta Eliasza (Eljasza) Pańskiego26.

Późniejszy rozwój miasta w kierunku zachodnim, rozpoczęty w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX stulecia odbywał się w ścisłym związku z dawnym układem pól. 
Nowe ulice przebiegały tutaj najczęściej śladem dawnych miedz, zagonów i dróg 
granicznych, a zatem niejednokrotnie ukośnie względem prostokątnej szachowni-
cy układu przestrzennego Śródmieścia27. Taka jest geneza m.in. ówczesnych ulic: 
przedłużenie Cegielnianej (obecna Więckowskiego), św. Andrzeja (od 1864 r. nieofi-
cjalnie w świadomości mieszkańców jako Andrzeja Rosickiego, na cześć prezydenta 
miasta sprzyjającego powstaniu styczniowemu), Milsza (Milscha), Podleśna i in.

Podobna sytuacja miała miejsce również w północnej części ówczesnej Łodzi, 
gdzie na gruntach ornych wytyczano nowe ulice powstające z rozszerzenia 
dawnych miedz w związku z prywatną, żywiołową parcelacją sąsiednich zago-
nów. Tym samym na tym terenie powstała dosyć gęsta sieć równoległych i niere-
gularnych ulic jeszcze wierniej odtwarzających wygięcia dawnych zagonów (m.in. 
ulice: Wrześnieńska (Graficzna), Miodowa, Żytnia, Piwna, Górna i in.)28.

Błyskawiczny rozwój Łodzi po 1864 r. dosyć szybko wywołał głód terenów 
budowlanych, co doprowadziło nie tylko do zabudowywania pól uprawnych 
i ogrodów w obrębie miasta, lecz przede wszystkim do przełamania granic 
administracyjnych tego ośrodka miejskiego i tworzenia pierwszych przedmieść 
(największe to Bałuty i Chojny). Na tych podmiejskich obszarach, które już 
w XX w. zostały inkorporowane do Łodzi, pojawiły się samorzutnie wytyczane 
ulice przez pierwszych parcelantów, którzy nowym ulicom nadawali nazwy od 
swoich nazwisk. Stąd też na terenie Bałut pojawiły się wówczas ulice odosobowe 
takie jak: Pfeiffra (Fajfra), Kiełbacha (Kelenbacha), Nowaka, Zimmera (Cimmera), 
Rajtera, Borysza, Engla, Grinberga, Fiszera i inne29.

Wśród nazw nowo wytyczanych wówczas ulic, w II połowie XIX i w począt-
kach XX w., zaczęły pojawiać się coraz częściej nazwy ulic odosobowe nie tylko 
związane z postaciami, które przyczyniły się do ich wytyczenia, ale również 
z ludźmi, którzy mieli przy owych ulicach parcele, domy lub zakłady wytwórcze, 
bądź pochodzące od imion członków ich rodzin. Taka jest geneza nazw np. ulic: 
Milsza (Milscha), Pasaż Majera (Meyera), Kunitzera, Pańska.

W okresie XIX w. na terenie całego Królestwa Polskiego, a więc i w Łodzi, 
niezmiernie ważnym czynnikiem kształtującym politykę historyczną, były rosyj-
skie władze zaborcze. Stąd też w onomastyce ówczesnych ulic nie mogły nie 
pojawić się nazwy, które upamiętniałyby, bądź honorowały członków panującej 

25 Łódź – dzieje miasta…, s. 175–176. 
26 Z. Konicki, Ulice Łodzi…, s. 93. 
27 M. Koter, Geneza…, s. 106–107. 
28 Tamże, s. 107. 
29 Łódź – dzieje…, s. 178. 
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w Rosji rodziny cesarskiej Romanowów. W przestrzeni miejskiej Łodzi pojawiły 
się więc ulice: Aleksandryjska, Anny, Olgińska, Mikołajewska.

W świetle planu miasta Łodzi z końca XIX wieku w przestrzeni miejskiej 
istniało już szereg ulic, które posiadały nazwy odosobowe, ale pośród nich 
trudno znaleźć jako patrona jakiegokolwiek polskiego bohatera, pisarza, postać 
historyczną czy też człowieka związanego z nauką polską. Wynikało to z jednej 
strony z polityki rusyfikacyjnej prowadzonej przez władze carskie, ale z drugiej 
strony, nazewnictwo ulic związane z postaciami historycznymi było zjawiskiem 
wówczas jeszcze bardzo młodym. Nadal dominowały nazwy ulic mające histo-
ryczno-obyczajowe podłoże, związane najczęściej ze znaczeniami nadanymi 
przez miejscową ludność, bądź lokalne władze. Biorąc pod uwagę wyłącznie 
Łódź w jej ówczesnych administracyjnych granicach (bez zurbanizowanych 
przedmieść), w przestrzeni miejskiej było raptem tylko kilkanaście ulic mają-
cych odosobowe nazwy. Były to: Aleksandryjska, św. Andrzeja, św. Anny, św. 
Benedykta, Emilii, Franciszkańska, Jakuba (Jakóba), Juliusza, Karola, Luizy, 
Mikołajewska, Milsza (Milscha), Pańska, Pasaż Szulza (Szulca), Radwańska30.

Tytułem przykładu, ta ostatnia z wymienionych ulic nazwana została na 
cześć osoby, która odgrywała w swoim czasie istotną rolę w rozwoju miasta. 
Michał Radwański był komisarzem obwodu łęczyckiego (1835–1846) i za jego 
urzędowania Łódź otrzymała prawa miasta gubernialnego (1841). Ponadto z jego 
inicjatywy w 1843 r. rozpoczęto w mieście budowę szkoły powiatowej realnej.

Sytuację zmieniły wydarzenia z pierwszej dekady XX stulecia. W latach 1906 
i 1908 dokonano inkorporacji nowych terenów do miasta, poprzednio nie nale-
żących do klucza łódzkiego. Tym samym przyłączono do Łodzi tereny najczęściej 
już zurbanizowane, posiadające swoją siatkę ulic, a pośród nich znajdowały 
się również takie, które miały swoich patronów. Drugim istotnym czynnikiem 
były konsekwencje wydarzeń rewolucji 1905–1907. Miała ona poważny wpływ 
na ożywienie życia społeczno-politycznego wśród mieszkańców miasta, oraz 
dokonała nieodwracalnych zmian i przeobrażeń w świadomości społeczeństwa. 
Nastąpiła aktywizacja działań na niwie życia kulturalno-oświatowego Łodzi. 
Przejawem tego było m.in. propagowanie osiągnięć przedstawicieli polskiej 
kultury i nauki, a tym samym przybliżanie tych postaci łodzianom. Jeżeli nie 
były to osoby zbyt antyrosyjskie w swoich działaniach, mogły z czasem stać się 
patronami łódzkich ulic, niestety z pewnością tych peryferyjnych.

Stąd też w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej, w świetle planów 
miasta z lat 1911–1914 już cały szereg ulic Łodzi (oraz przedmieść Bałut i Chojen, 
które zostały rychło inkorporowane do miasta) miało swoich patronów, od których 
ustanowiono ich nazwy. Są to ulice, rynki i pasaże: Aleksandryjska, św. Andrze-
ja, św. Anny, Anstadta, św. Benedykta, Biedermanna, Brajera, Borysza, Bure-
sza, Cymera (Zimmera), św. Doroty, Drewnowska, Ekierta, Emilii, Engla, Fajfra, 
Feliksa, Fiszera, Franciszkańska, Geldnera, Geyera, Głowacka (Głowackiego), 
Golca (Goltza), Grossmana, Grynberga, Gubernatorska, Häuslera, Henzelmana, 
Herbsta, Hrabiowska, św. Jakóba, Janiny, Jonszera, św. Józefa, Juliusza, Kalba-
cha (Kielbacha), św. Karola, Karpia, Kazimierza, Keniga (Königa), Kielma, Klin-
ka, Kopernika (Chojny), Kopernika, Krasińskiego, Kunitzera, Kwiatkowskiego, 
Leonarda, św. Luizy (Ludwiki), Lubeckiego, Marszałkowska, Matejki, Maurera, 

30 Plan Łodzi wydany około 1900 roku przez Rudolfa Fryderyka Luthera, reprint, dostęp przez: http://www.
laserpoint.com.pl/templates/pwc-music/photo/lodz/plany/3.pdf?24e27b10ff69c3b8f8b478501ddac4c5=67... 
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Mickiewicza (Chojny), Mickie-
wicza (Bałuty), Mikołajewska, 
Milsza (Milscha), Moniuszki, 
Niemcewicza, Nowaka, Olgiń-
ska, Olszera, Pańska, Pasaż 
Engla, Pasaż Majera (Meyera), 
Pasaż Szulca, Poznańskie-
go, Profesorska, Przy Kielma, 
Przy Promyka, Przy Rajtera, 
Radwańska, Rajtera, Rozwa-
dowska, Rynek Geyera (nazwa 
zwyczajowa), Rynek Leon-
harda, Senatorska, Sienkie-
wicza (Bałuty), Sienkiewicza 
(Ruda Pabianicka), Słowac-
kiego (Chojny), Stanisława, 
Staszica, Stefana, Szajblera (Scheiblera), Szefera, Szejera, Szlachecka, Szmidta, 
Szneja, Szopena (Chojny), Teodora, Teppera, Tregiera, Trelenberga, Wacława, 
Wandy, Wegnera, św. Wincentego, Wiznera (Wisnera), Włodzimierska, Wójtow-
ska, Zawadzka, św. Zofii31.

Jak widać z powyższego wykazu na Chojnach i Bałutach pojawiły się pierwsze 
ulice mające za patronów wybitnych Polaków. Natomiast wyłącznie w granicach 
administracyjnych Łodzi przed 1914 r. jedynie niewielka uliczka odchodząca od 
ul. Zagajnikowej i ciągnąca się wzdłuż lasu miejskiego nosiła imię znakomitego 
Polaka, jakim był Mikołaj Kopernik32.

Rozwój nazewnictwa miejskiego na przełomie XIX i XX w. przyniósł daleko 
posuniętą unifikację nazw ulic w różnych miastach polskich, przy równocze-
snym zacieraniu się cech odróżniających poszczególne organizmy miejskie. Obok 
tworzenia nazw powielających dawne modele i wyraźnej tendencji do preferowa-
nia nazw pamiątkowych, spotykamy się również ze zjawiskiem przenoszenia 
nazw historycznych z motywacją realnoznaczeniową z macierzystego miasta 
na teren innego ośrodka miejskiego. Za ilustrację tego zjawiska może służyć 
wspomniany plan ulic łódzkich z 1913 r., gdzie na terenie dwóch podmiejskich 
wówczas jeszcze dzielnic – Widzewa i Bałut – odnajdujemy komplet nazw ulic 
warszawskich: Nowy Świat, Wilcza, Nowogrodzka, Grzybowska, Widok, Chmiel-
na, Mazowiecka, Marszałkowska, Wilanowska i inne33.

Podczas pierwszej wojny światowej okupacyjne władze niemieckie w 1915 r. 
podjęły decyzję o włączeniu w granicę Łodzi jej silnie zurbanizowanych przed-
mieść: Nowych Bałut i Nowych Chojen oraz okolicznych wsi34. Na terenie zurba-
nizowanych przedmieść istniały ulice, których nazwy były niekiedy identyczne 

31 Plan miasta Łodzi. Dodatek do Kalendarza „Czas”, 1911, dostęp przez: http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/
doccontent? id=963&dirids=1; Plan’ g. Lodzi \ Plan m. Łodzi \ Plan v. Lodz \ grafičeskoe zavedenie S. Terako-
vkij, 191?, dostęp przez: http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=1578&dirids=1; 10 kopiejkowy Plan 
Miasta Łodzi wydany w marcu 1913 roku, reprint, dostęp przez: http://www.laserpoint.com.pl/templates/
pwc-music/photo/lodz/plany/4.pdf?24e27b10ff69c3b8f8b478501ddac4c5=67. 

32 Zob.: 10 kopiejkowy Plan Miasta Łodzi wydany w marcu 1913 roku, reprint, dostęp przez: http://www.
laserpoint.com.pl/templates/pwc-music/photo/lodz/plany/4.pdf?24e27b10ff69c3b8f8b478501ddac4c5=67.

33 Tamże; Polskie nazwy własne…, s. 298–299.
34 J. Kita, Rozwój gospodarczy i społeczny Łodzi w XIX–XX wieku (do 1945 r.), /w:/ Rola nauczycieli łódz-

kich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, pod red. S. Gali, ŁTN 1998, s. 43. 
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jak w samej Łodzi, stąd też należało je zmienić. Wraz z powiększeniem obszaru 
miasta władze okupacyjne zadecydowały również o przetłumaczeniu większości 
dotychczasowych nazw ulic na język niemiecki. Niektóre tłumaczenia okaza-
ły się niekiedy dosyć zabawne. Pasaż Meyera po niemiecku nazwano Meyers 
Zeile, ul. Podrzeczną – Am Bach, ul. Ruską – Russenweg, ul. Sadową – Am 
Baumgarten, ul. Tramwajową – Am Strassenbahnhof, ul. Zakątną – Im Winkel, 
ul. Przejazd – Meisterhausstrasse, ul. Kusy Kąt – Kurzer Winkel, a ul. Trębacką 
– Trampetenweg. Jednocześnie władze okupacyjne przywróciły też kilka nazw 
ulic używanych w potocznej mowie przez pierwszych osadników niemieckich, 
którzy osiedlili się w Łodzi w latach 20. XIX w. Stąd też ul. Wólczańską prze-
mianowano na Spinnlinie, ze względu na fakt, iż w pierwszych latach istnienia 
Łodzi przemysłowej zamieszkiwali tam prządkowie lnu. Z kolei ul. Zarzewską 
przemianowano na Böhmische Linie, gdyż tutaj przed laty osiedlali się przyby-
sze z Czech35.

W czasie trwania pierwszej wojny światowej uwidoczniły się pierwsze ozna-
ki pozbywania się piętna zaborczego. Istotną rolę spełnił w tym wypadku akt 
5 listopada 1916 r. wydany przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Już w dniu 
25 listopada 1916 r. ukazało się rozporządzenie generał-gubernatora Hansa von 
Besellera dotyczące nazw miejscowości i ulic, napisów i pieczęci władzy komunal-
nej. Ustanawiało ono, że zmiany nazw ulic i placów mogły być dokonywane przez 
władze samorządowe, przy akceptacji władz nadzorczych. Generał-gubernator 
sugerował, że przyzwolenie takie powinno być udzielane, zwłaszcza gdy chodziło 
o przywrócenie dawnych polskich nazw „jeżeli władza nadzorcza miałaby jakieś 
wątpliwości to szef administracji miałby je rozstrzygać”36.

Już w kilka tygodni po wydaniu tego rozporządzenia Wydział Techniczny 
Magistratu miasta Łodzi zaproponował aby ul. Mikołajewską i park przy tej ulicy 
usytuowany nazwać imieniem niedawno zmarłego, wybitnego pisarza polskie-
go Henryka Sienkiewicza37. Zyskało to przychylność władz nadzorczych i ulica, 
której nazwa jednoznacznie kojarzyła się z czasami carskimi przeszła do historii.

W następnej kolejności zmiany doczekała się ul. Spacerowa. W lipcu 1917 r. 
w związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą śmierci naczelnika insurekcji 
z 1794 r. Tadeusza Kościuszki, postanowiono jedną z głównych ulic Łodzi nazwać 
jego imieniem. Wybór padł na ul. Spacerową. Tam też zamierzano w przyszłości 
postawić pomnik tego bohatera. I tym razem decyzja władz samorządowych uzyska-
ła akceptację władz zwierzchnich i we wrześniu tego roku ul. Spacerową i jej prze-
dłużenie Nowo-Spacerową jednomyślnie przemianowano na Aleje Kościuszki38.

Zanim nastała wolna Polska władze samorządowe uhonorowały jeszcze jedne-
go wielkiego Polaka. Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 1918 r. 
poświęconym 100. rocznicy śmierci Jana Henryka Dąbrowskiego zdecydowano 
się przemianować dotychczasowy Rynek Targowy na Plac J. H. Dąbrowskiego. 
W sierpniu i ta uchwała Rady Miejskiej została zatwierdzona39.

35 M. Hertz, Łódź w czasie wielkiej wojny, Łódź 1933, s. 178. 
36 APŁ, AmŁ, sygn. 21 877, Przemianowanie ulic, k. 87.
37 Tamże, k. 87 i nast.
38 Tamże, sygn. 21 877, Przemianowanie ulic, k. 105; sygn. 21 878, Przemianowanie ulic, s. 1, 4.
39 Tamże, sygn. 21 878, Przemianowanie ulic, k. 37.


