Relikty osadnictwa przedprzemysłowego i dziewiętnastowiecznego w planie współczesnej Łodzi
1. RELIKTY OSADNICTWA ŚREDNIOWIECZNEGO W PLANIE WSPÓŁCZESNEJ ŁODZI
I. RELIKTY UKŁADU MIEJSKIEGO ŁODZI ROLNICZEJ

I. TERENY NIEREGULARNYCH KOLONII OLĘDERSKICH
Z CZYTELNYM W DUŻEJ MIERZE UKŁADEM OSADNICZYM
I DŁUGOPASMOWYM UKŁADEM AGRARNYM

1. Siedlisko miasta średniowiecznego z dobrze czytelnym układem
urbanistycznym

Łagiewniki
Modrzew

1. Holendry Kałowskie – Grabieniec
2. Holendry Radogoskie – Żabieniec
3. Holendry Sikawskie – Antoniew Sikawski
4. Holendry Stokowskie – Antoniew Stokowski
4a. Holendry Stokowskie (bez nazwy własnej)
5. Holendry Stokowskie – Henryków
6. Holendry Mileskie – Janów
7. Holendry Chojeńskie – Dąbrowa
8. Holendry Górki (Stare)
9. Holendry Rąbieńskie (fragment) – Antoniew

2. Tereny średniowiecznych niw miejskich z licznie zachowanymi
elementami pierwotnego układu agrarnego

Sokołów
Moskule
Pabianka

a

Najstarsza niwa – Pogorzel i Niedźwiedź – z elementami
z początku XV w.

b

Niwa Nowe Przymiarki z 2 połowy XVI w.

c

Niwa Długie Przymiarki z 2 połowy XVI w.

d

Niwa Pole Wżdżarowe z 2 połowy XVI w.
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1
Huta
Radogoska

1

Kalski
Młyn
Borowiec

Kały

2. RELIKTY KOLONII OLĘDERSKICH I PRUSKICH ORAZ INNYCH OSAD Z KOŃCA XVIII W.
I POCZĄTKU XIX WIEKU

II. RELIKTY ZWARTYCH WSI ŚREDNIOWIECZNYCH

II. INNE PRYWATNE KOLONIE ROLNICZE ZAŁOŻONE
NA ZASADACH OCZYNSZOWANIA
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3
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1. Czytelne elementy pierwotnego siedliska wsi

Radogoszcz

a

ŁÓDŹ

b

Złotno

1

5. Obiekty sakralne w miejscu pierwotnego położenia dawnych
kościołów i kaplic

Łodzia
(Stara Wieś )

3

4a
3a

1

4

5
2

1. Budy Jagodnickie
(Popielarze)
2. Budy Rożki (Różki)
3. Budy – Sikawa
3a. Budy – Sikawa

8
2

III. ELEMENTY LINIOWE
Wójtowski
Młyn

3

2. Fragmenty średniowiecznych dróg czytelne we współczesnym
planie miasta

Retkinia

Huta
Chojeńska

3. Fragmenty granic własnościowych dawnych dóbr czytelne
we współczesnym planie miasta

7

4a

7

Rokicie

4b
Wiskicki
Młyn

Młyn
Charzew

Łaskowice

1. Lasy i parki na pierwotnych leśnych siedliskach

VI. OSADY PRZEMYSŁOWE
1. Huta Sokołowska – Aniołów

Miejsca położenia dawnych hut szklanych, w wydzielonych
osadach oraz w obrębie kolonii olęderskich
(Huta Radogoska, Huta Chojeńska)
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V. ELEMENTY WSPÓŁCZESNE

Ruda

1. Granice miasta Łodzi

5

2. Siatka ulic
1

2

3

2. Huta Jagodnicka

Wiskitno

Chocianowice

0

1. Nowosolna (Neu Sulzfeld)
2. Wiączyń Górny
3. Augustów (Friedrichshagen)
4a. Olechów Duży
4b. Olechów Mały
5. Starowa Góra (Effingshausen) – fragment
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2. „Miasta-Lasy” na pierwotnych leśnych siedliskach

Chojny

4. Budy Sikawskie
5. Budy Stokowskie
(Lipowskie)
6. Budy – Stoki

V. NOWE DROGI SIEDLISKOWE Z LUŹNO SKUPIONĄ
ZABUDOWĄ JEDNO- I DWUSTRONNĄ

IV. ELEMENTY POWIERZCHNIOWE

Młyn
Chachuła

Kolonia Bałuty
Kolonia Doły
Andrzejów
Folwark (Fw.)
Jagodnica – Złotno

IV. REGULARNE RZĄDOWE KOLONIE PRUSKIE
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1. Rzeki i strumienie widoczne na powierzchni i zakryte

Brus

5.
6.
7.
8.

III. DROBNE OSADY LEŚNO-ROLNICZE TAK ZWANE BUDY
Z NIELICZNĄ ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ

5
Księży
Młyn

Odzierady
Łagiewniki Małe
Rogi
Moskule Małe
(Moskuliki)

6

4

2

7. Dawne groble młyńskie i inne wykorzystane przez późniejsze
ulice i drogi

Mileszki

6

1

6. Ślady i relikty dawnych osad młyńskich

d

5

9

4. Ślady i relikty dawnych dworów i folwarków

Stoki
c

1

3. Pierwotne położenie siedlisk wsi, które uległy późniejszej
regulacji

Bałuty

1.
2.
3.
4.

3

2

2. Czytelne elementy pierwotnego trójniwowego układu pól

Sikawa

3.Kowalszczyzna
Miejsce położenia przypuszczalnej kuźnicy

4 km
VII. OSADY KARCZMARSKIE
1. Zimna Woda

3. RELIKTY OSIEDLI WIEJSKICH I PODMIEJSKICH POWSTAŁYCH W XIX WIEKU (PO 1815 R.)
ORAZ WSI PRZEBUDOWANYCH W WYNIKU REGULACJI POUWŁASZCZENIOWYCH PO 1864 R.

2. Cyganka

4. STRUKTURA PRAWNO-WŁASNOŚCIOWA OBSZARU ŁODZI WEDŁUG STANU
Z PRZEŁOMU XVIII I XIX WIEKU

I. TERENY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ GŁÓWNE LINIE
REGULACYJNE Z LAT 1823–1840
I. GRANICE PRAWNO-WŁASNOŚCIOWE GŁÓWNYCH DÓBR

II. TERENY DAWNYCH ZWARTYCH WSI RZĄDOWYCH (WCZEŚNIEJ BISKUPÓW KUJAWSKICH) PRZEBUDOWANYCH
W OKRESIE TWORZENIA ZRĘBÓW ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ
W 1825 R. Z CZĘŚCIOWO CZYTELNYM RZĘDOWYM UKŁADEM
OSADNICZYM I AGRARNYM
1. Widzew
2. Zarzew
III. TERENY DAWNYCH ZWARTYCH WSI RZĄDOWYCH
(WCZEŚNIEJ KAPITUŁY KRAKOWSKIEJ) PRZEBUDOWANYCH
W LATACH 30. I 40. XIX WIEKU I SPRYWATYZOWANYCH
A. Z założonym w wyniku regulacji układem osadniczym
i agrarnym, w dużej części czytelnym
7. Retkinia Piaski
1. Retkinia Długa Kolonia
8. Retkinia Las
2. Retkinia Mała Kolonia
9. Rokicie
3. Retkinia Zagrodniki
10. Rokicie Wójtostwo
4. Retkinia Folwark
11. Rokicki Młyn
5. Retkinia Działy
12. Nowe Rokicie
6. Retkinia Brzózki
B. Z prostym, dobrze czytelnym układem rzędowym
13. Łaskowice
16. Feliksin
14. Chocianowice
17. Huta Szklana
15. Jędrzejów
C. Inne osady rolnicze, założone w latach 50., 60. i 70. XIX wieku
o zróżnicowanych układach
22. Ustronie
18. Smulsko Folwark
23. Budy Wiskickie
19. Smulsko – Nowy Józefów
24. Bronisin Stary
20. Grzywienna
25. Karolew
21. Lublinek
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IV. NOWE KOLONIE I OSADY ROLNICZE ZAŁOŻONE W DOBRACH PRYWATNYCH PRZED REGULACJĄ
POUWŁASZCZENIOWĄ W 1864 R.
1. Marianów
6. Żubardź Stary
2. Piaskowiec
7. Leonów
(Budy Piaskowiec)
8. Julianów (Chojeński)
3. Mikołajew
9. Górki Nowe
4. Budy Kałowskie
10. Nery
5. Jagodnica – Złotno Kolonia
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3. Moskule Folwark
4. Chojny Dworskie

VII. OSADY KARCZMARSKIE Z TOWARZYSZĄCĄ ZABUDOWĄ
PRZEDMIEJSKĄ:
1. Dabrówka
IX. ZURBANIZOWANE PRZEDMIEŚCIA: 1. Bałuty Nowe
X. ŚRÓDLEŚNE OSADY LETNISKOWE: 1. Arturówek
Granice nowych osiedli czytelne w planie miasta
Główne drogi wylotowe
Linia łódzko-fabrycznej drogi żelaznej zbudowanej w latach 1865-66

II. TERENY DAWNYCH DÓBR KRÓLEWSKICH, W LATACH
1793–1807 KAMERY PRUSKIEJ, A NASTĘPNIE TAK
ZWANE “DOBRA RZĄDOWE VEL NARODOWE
EKONOMII ŁAZNÓW

DOBRA
MOSKULE

SOKOŁÓW
DOBRA
DOBRA
BRUŻYCA

ROGI
DOBRA

DOBRA

KAŁY

RADOGOSZCZ

DOBRA
BAŁUTY
DOBRA
RĄBIEŃ

DOBRA
NIESIĘCIN

III. TERENY DAWNEGO KLUCZA ŁÓDZKIEGO DÓBR
BISKUPÓW KUJAWSKICH, PRZEJĘTE W WYNIKU
SEKULARYZACJI DÓBR DUCHOWNYCH W 1796 R.
I DOBRA RZĄDOWE (NARODOWE) EKONOMII ŁAZNÓW

KLUCZ
DOBRA

WIĄCZYŃSKI

STOKI

IV. TERENY DAWNYCH DÓBR KAPITUŁY KRAKOWSKIEJ,
PRZEJĘTE W WYNIKU SEKULARYZACJI DÓBR
DUCHOWNYCH W 1796 R. PRZEZ KAMERĘ PRUSKĄ,
OD 1807 ROKU I DOBRA RZĄDOWE (NARODOWE)
EKONOMII PABIANICE

DOBRA
DOBRA

SREBRNA

KLUCZ
KLUCZ

MILESZKI
ŁÓDZKI

BRUSKI

DOBRA
BEDOŃ

VI. OSADY DWORSKO-FOLWARCZNE LUB FOLWARCZNE,
EW. Z DROBNĄ ZABUDOWĄ WIEJSKĄ
1. Romanów (Rąbieński)
2. Julianów (Radogoski)
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ŁAGIEWNIKI

DOBRA

V. POUWŁASZCZENIOWE I POPARCELACYJNE KOLONIE
I OSIEDLA ROLNICZE
7. Jagodnica
1. Kały Kolonia
8. Dąbrówka Mała
2. Kały Dworskie (Nowa Kolonia)
9. Chojny Nowe
3. Radogoszcz Nowy
10. Chojny Kolonia (Chojny AB)
(Kolonia Radogoszcz)
11. Zagrodniki (Chojeńskie)
12. Chojny Stare
4. Żubardź Nowy
13. Józefów
5. Moskule Stare
14. Chojny Las (Kurczaki)
6. Jagodnica Nowiny
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DOBRA

KLUCZ
KLUCZ

DOBRA

KLUCZ

CHOJNY

WISKICKI

V. GRANICE WEWNĘTRZNEGO PODZAŁU TYCH DÓBR
NA KLUCZE

VI. TERENY DÓBR SZLACHECKICH

RUDZKI

WIDZOWSKI

KLUCZ
GOSPODARSKI

Skala map
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ATLAS MIASTA ŁODZI
Plansza LXI. RELIKTY OSADNICTWA WIEJSKIEGO I PODMIEJSKIEGO
W PLANIE WSPÓŁCZESNEJ ŁODZI
Marek Koter
Mapa 1. Relikty osadnictwa średniowiecznego w planie współczesnej Łodzi
Obszar współczesnej Łodzi położony jest w strefie tzw. łódzkiego półwyspu wyżynnego,
określonego mianem Wzniesień Łódzkich, który charakteryzuje się najwyższymi na Niżu
Polskim wysokościami bezwzględnymi, osiągającymi w kulminacji 288 m n.p.m. Wyznacza on
przy tym główny na obszarze naszego kraju dział wodny, pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry.
Z racji takiego położenia okolice te były przez cały okres średniowiecza, a nawet aż do końca
XVIII w., terenem trudno dostępnym, a w konsekwencji rzadko zaludnionym i słabo
rozwiniętym gospodarczo. Wynikało to z faktu iż proces rozwoju osadnictwa był silnie
związany z układem sieci rzecznej i postępował od szerokich dolin głównych rzek kolejno
poprzez dolin ich dopływów pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu i najpóźniej docierał do
wąskich dolin rzeczek i strumieni w strefie wododziałowej.
Trudno określić, kiedy powstała najstarsza osada na tym terenie. Najstarszą
udokumentowaną metrykę ma Radogoszcz, który pojawia się w źródłach pisanych 1242 r. Ale
metoda pierwszego zapisu bywa zawodna przy określaniu czasu powstania poszczególnych
osiedli, bowiem pisano o nich najczęściej dopiero z racji jakichś wydarzeń, np. aktu
kupna–sprzedaży; zresztą bardzo wiele najstarszych materiałów źródłowych zaginęło w toku
naszej burzliwej historii.
Najwcześniej zagospodarowane zapewne zostały leżące nad Nerem i Dobrzynką
tereny tzw. opola chropskiego, które już w końcu XI w. z nadania monarszego, stały się
własnością kapituły krakowskiej i nazywane były później dobrami pabianickimi. Z racji
dobrych gleb najstarsze wsie powstały tu już w XII-XIII w. Należały do nich (w granicach
współczesnej Łodzi) Łaskowice (wcześniej zwane Laskowicami), Chocianowice oraz Ruda,
gdzie była rudnia i kuźnia, oraz położone nieco dalej Wiskitno. Do równie starych wsi,
położonych już w północnej części naszego obszaru, w dorzeczu Bzury, należał wspomniany
już Radogoszcz, gdzie przypuszczalnie znajdował się gródek myśliwski, Łagiewniki, które jako
osada służebna, powstały co najmniej w XII w., zapewne także sąsiedni Modrzew, a także Kały
(ta starodawna nazwa oznacza błota). Do kategorii najstarszych wsi, powstałych nie później niż
w XIII w. należały także Mileszki, wyróżniające się owalnicowym układem siedliska, które
były siedzibą najstarszej na tym obszarze parafii, do której należała m.in. kolebka Łodzi – wieś
Łodzia, zwana później Starą Wsią. Ta ostatnia wzmiankowana była wprawdzie po raz pierwszy
w 1337 r. (dawniej uważano, że w 1332 r.), ale mogła powstać już w XIII w.
Natężenie procesu rozwoju osadnictwa na opisywanym obszarze wiązało się
z kolonizacją na tzw. prawie niemieckim, zapoczątkowaną w XIII w., ale której największe
natężenie przypadało na XIV i XV w. Przypuszczalnie już w początkowej fazie tej kolonizacji
powstały Chojny (późniejsze Chojny Maior = Duże). Przyjmuje się, że w XIV w. założono:
Bałuty, Moskule, Retkinię, Rogi, Sokołów, Stoki, Widzew i być może Rokicie. W wieku XV
dołączyły do nich: Chojny Minor (Małe), Czerniec, Doły, Lipinki, Sikawa, Wiączyń Wielki (ob.
Górny), Wiączyń Mały, Wola Stokowska, Złotno i Żabokrzeki. Najpóźniej, bo dopiero w XVI
w., powstały: Brus, Jagodnica, Wólka i Zarzew. Kilka z wyżej wymienionych wsi – Czerniec,
Lipinki, Wola Stokowska i Żabokrzeki – zanikło, głownie w czasie klęsk XVII w., większość
jednak przetrwała do naszych czasów, chociaż w postaci znacznie przekształconej w stosunku
do pierwotnej formy morfologicznej, i stopniowo wtopiła się we współczesny układ
przestrzenny Łodzi.
Wszystkie wsie średniowieczne miały siedliska o kształcie zwartym. Dominującą
formą morfologiczną wsi lokacyjnych były ulicówki – pełne lub niepełne, tj. z dwustronną bądź
jednostronną obudową wiejskiej ulicy. Tych drugich na obszarze Łodzi, gdzie przeważały wsie
małe, było zdecydowanie więcej. Tylko nieliczne wsie – z reguły najstarsze – posiadały bardziej
urozmaiconą formę. Klasyczną postać owalnicy, ze stawem pośrodku, miało siedlisko
Mileszek, nieco bardziej złożony układ wsi placowej miało również Wiskitno, a różne odmiany
formy zbliżonej do wielodrożnicy Łaskowice, Łagiewniki, Moskule oraz Duże i Małe Chojny.
Istotnym elementem wzbogacającym układ siedlisk był mniejszy lub większy zespół dworski
lub folwarczny. Występował on w Moskulach, Łagiewnikach, Stokach, Wiączyniu Wielkim,
Mileszkach, Wiskitnie, Chojnach Dużych, Brusie, Radogoszczu, Kałach, Jagodnicy
i Sokołowie. Układ agrarny ówczesnych wsi miał postać trójniwową (z licznymi
„przydawkami”), co wiązało się z trójpolowym systemem upraw (z rotacyjnie zmienianymi
polami pod zboże ozime, zboża jare oraz ugór-pastwisko).
Większość wsi średniowiecznych uległa radykalnej przebudowie w wieku XIX,
głównie w wyniku regulacji pouwłaszczeniowej po 1864 r. Toteż w planie współczesnej Łodzi
przetrwały tylko nieliczne relikty ówczesnych układów. W kilku przypadkach stare siedliska
zdołały się jednak zachować, ulegając jedynie pewnej geometryzacji. Najlepiej zachowało się –
i ma walory zabytku ruralnego – owalnicowe siedlisko Mileszek. Dobrze pozostała też
ulicówka w Starym Złotnie, a także – nieco rozbudowana – w Sokołowie. Liczne elementy
dawnych siedlisk przetrwały również w Wiskitnie, Kałach, Łagiewnikach, Moskulach/Wilamowie, Stokach i Chojnach – są to przy tym wsie, w których istniały zespoły dworskie, które
również pozostały bardzo czytelne, choćby w postać parków podworskich. Jeśli natomiast
chodzi o układy agrarne, to jedynie dwa, jakie dają się odczytać na współczesnym planie miasta,
znajdują się w Mileszkach oraz Sokołowie.
W związku z rolniczym charakterem omawianego obszaru istotnym elementem nie
tylko wiejskiej sieci osadniczej, ale i średniowiecznego miasteczka Łodzi, były młyny wodne.
W różnym czasie na obecnym obszarze miasta istniało aż ponad 20 młynów. Najstarsze z nich
wzniesiono już w drugiej połowie XIV w., inne powstawały sukcesywnie aż po wiek XVII
(Pabianka i Pielech). Jedne z nich występowały w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk wsi
(i miasta), inne tworzyły samodzielne, oddalone od nich, punkty osadnicze.
Licząc w porządku geograficznym, na poszczególnych podłódzkich rzeczkach
wznosiły się następujące młyny. Na Bzurze – Młyn Łagiewnicki, na Białej Brzozie vel
Sokołówce – radogoski młyn Kobiałki, a dalej Pabianka, Kalski Młyn i Młyn Sokołowski. Na
Łódce, w obrębie ówczesnej Łodzi, młyn Korzecznik vel Grobelny, dalej Pielech i Mania,
a poza nią Młyn Bruski. Na Jasieniu i jego dopływach funkcjonowały młyny: Araszt,
Wójtowski, Księży, Kulom i Lamus, efemeryczny młyn Bączek, a dalej Rokicki Młyn oraz
Chachuła. Na Olechówce znajdowały się młyny: Wiskicki, Chojeński i Koc vel Urban.
I wreszcie na Nerze działał młyn Charzew a tuż przy granicy miasta bezimienny młyn związany
przypuszczalnie z Gorzewem.
Żywot niektórych z tych młynów (Kobiałki, Pielech, Bączek, Koc) był krótkotrwały i nie
pozostał po nich żaden ślad. Po innych pozostało jednak w planie miasta całkiem sporo reliktów,
bądź to w postaci pomłyńskich stawów, np. na Młynku, Stawów Jana na Chojnach, w miejscu
młynów Wójtowskiego i Książęcego oraz w Pabiance, bądź zabagnionych zagłębień. W kilku
przypadkach przetrwały one w formie drobnych samodzielnych osad (Charzew, Chachuły).
Trwały elementem osadniczym pozostały też dawne groble młyńskie, którymi przekraczają
rzeki lokalne drogi, a nawet miejskie ulice. W jednym przypadku zachowały się nawet
materialne relikty średniowiecznego budynku młyna – chodzi tu o drewniane fragmenty Młyna
Wójtowskiego, wprawdzie nie tego najstarszego, lecz z XV w., odkryte w 2011 r. w Parku nad
Jasieniem.
Oprócz młynów wodnych istniała też na obszarze Łodzi osada przemysłowa o innym
charakterze. Była nią Ruda, gdzie – zgodnie z nazwą – istniała rudnia i kuźnia, również
korzystająca z energii spadku wód, czego reliktem są Stawy Stefańskiego.

W odróżnieniu od nielicznie zachowanych reliktów średniowiecznych wsi, znacznie lepiej –
paradoksalnie – przetrwał i pozostał bardzo dobrze czytelny w planie współczesnego miasta,
zarówno układ urbanistyczny siedliska średniowiecznego miasteczka, określanego mianem
Łodzi rolniczej, jak i jego złożony, wieloniwowy układ agrarny.
Po kolebce Łodzi – wsi Łodzia, zwanej później Starą Wsią – nie pozostał żaden ślad.
Natomiast układ urbanistyczny miasteczka Łodzi z początku XV w. (prawa miejskie 1414,
lokacja monarsza 1423) przetrwał w zasadzie niezmieniony aż do początków XIX w. Mimo
późniejszych drobnych regulacji, polegających na wyprostowaniu nieregularnych linii ulic
i pierzei rynkowych, zachował on w dużej mierze pierwotną, niezbyt regularną formę,
widoczną w planie Starego Miasta. Nie zachowały się natomiast żadne zabytki architektoniczne
ówczesnej – wyłącznie drewnianej – zabudowy. Jedyny zabytek z czasów Łodzi przedprzemysłowej – drewniany kościółek p.w. św. Józefa, przeniesiony w 1888 r. z placu
kościelnego na ulicę Ogrodową – zbudowano dopiero w latach 1765-1768.
Większość średniowiecznych miast polskich, z racji pełnienia w dużym stopniu funkcji
rolniczej, była wyposażona w tzw. rozłogi miejskie, tj. tereny pod przyszłe pola oraz łąki,
pastwiska i lasy. Ich powierzchnia w przypadku Łodzi wynosiła 20 łanów, tj. około 470 ha.
Grunty orne, zgodnie z trójpolowym systemem upraw, podzielone były na trzy niwy użytkowe.
Mniejszy ich kompleks – niwa Pogorzel – wytyczono po wschodniej, a większy – niwy
Niedźwiedź – po zachodniej stronie miasteczka. Układ tych niw pozostał do dzisiaj czytelny
w planie Łodzi, gdyż śladem łukowato wygiętych dawnych pól, biegnących od Łódki po granicę
z Bałutami, pobiegł szereg dzisiejszych ulic, m.in. Rybna, Żytnia, Piwna, Pawia, Wróbla i inne.
W połowie XVI w. rozłogi miejskie Łodzi zostały znacznie powiększone o tzw. Długie
Przymiarki oraz Nowe Przymiarki. W pierwszych z nich długie zagony wytyczono równolegle
do rzeki Łódki, po północnej jej stronie. Układ ten pozostał w części czytelny w liniach
obecnych ulic: Pszennej, Owsianej, Grochowej, Jęczmiennej, Jarzynowej i in. Pola w Nowych
Przymiarkach miały natomiast przebieg podobny jak w starych niwach i biegły łukowato od
dawnej drogi do Srebrnej (ul. Ogrodowa) aż po Łódkę. Także i ten układ pozostał czytelny, m.in.
w liniach ulic na Kozinach – J. Pietrusińskiego, S. Okrzei, Górnej, M. Kasprzaka i in. W 1561 r.
miasto pozyskało jeszcze rozleglejsze tereny położone dalej na południe. Powstały tam duży
kompleks niw nosił nazwę Pola Wżdżarowe vel Piaszczyste (później nosił on nazwę
Wiązowska, obecnie Polesie). Także i tutaj układ dawnych pól został spetryfikowany w liniach
dzisiejszych ulic oraz działek. Na planie miasta przejawia się to w charakterystycznym
odchyleniu się w kierunku południowo-zachodnim linii takich ulic jak: Legionów, 1 Maja,
S. Więckowskiego, 6 Sierpnia, A. Struga, M. Skłodowskiej-Curie oraz M. Kopernika
w stosunku do regularnej, szachownicowej siatki ulic Śródmieścia. Mało tego, podobny
przebieg mają również działki budowlane nawet w tych blokach urbanistycznych, położonych
bliżej ul. Piotrkowskiej, którym nadano później prostokątny kształt.
Wraz z Polami Wżdżarowymi miasto otrzymało także rozległy, liczący ponad 400 ha
las miejski, którego dużą pozostałością jest obecny park Ludowy na Zdrowiu oraz odcięty od
niego w 1902 r. linia kolejową, znacznie już przekształcony, park im. ks. J. Poniatowskiego.
Pierwotny charakter tego lasu, z jego zróżnicowanym drzewostanem, został częściowo
zachowany w utworzonym w okresie międzywojennym rezerwacie Polesie Konstantynowskie.

Mapa 2. Relikty kolonii olęderskich i pruskich oraz innych osad z końca XVIII
i początków XIX w.
W okresie pełnego średniowiecza na obszarze współczesnej Łodzi znajdowały się
w sumie 33 wsie oraz jedno miasteczko. Z tego wynika, że – jeśli nie brać pod uwagę osad
młyńskich – na jeden taki punkt osadniczy przypadało aż 8660 ha powierzchni.
W rzeczywistości wsie te dysponowały powierzchnią od 5 do około 20 łanów, tj. od około 85 do
350 ha użytków rolnych. Oznacza to, że pomiędzy poszczególnymi wsiami występowały duże
niezagospodarowane przestrzenie, porośnięte na ogół lasami i krzewami, a także liczne tereny
podmokłe. I to właśnie te tereny stały się obiektem nowej, wzmożonej kolonizacji, gdy po ponad
stu latach wojen i zastoju nastąpiło w ostatnich dekadach XVIII w. pewne ożywienie gospodarcze.
Powstało wówczas wiele nowych osiedli typu kolonijnego, zorganizowanych na
zasadzie oczynszowania, związanych najpierw z akcją osadnictwa olęderskiego, a następnie
również innymi formami kolonizacji, z wykorzystaniem na ogół cudzoziemskich osadników.
Osadnictwo olęderskie – zgodnie z nazwą – zapoczątkowane zostało przez kolonistów
holenderskich, którzy już w XVII w. zagospodarowywali podmokłe tereny Żuław oraz doliny
dolnej Wisły. W następny dekadach postępowało stopniowo w głąb kraju, przy czym
w przypadku terenów podłódzkich większość osadników stanowili już Niemcy, a nie brakowało
wśród nich także Polaków. Wsie olęderskie miały charakter luźno skupionych kolonii,
rozciągniętych wzdłuż głównej, na ogół nieregularnej, dostosowanej do warunków terenowych
drogi, prostopadle do której wytyczano rozległe, długie pasma roli. Zagrody nie były
zgromadzone – jak dawniej – w jednym zwartym siedlisku, lecz wznoszone przy drodze, na
zagonach poszczególnych osadników, a tym samym rozciągnięte wzdłuż całego areału wsi.
Większość kolonii powstawała na terenach podmokłych, które koloniści potrafili zmeliorować,
a także w lasach i na różnych pustkowiach, stopniowo zagospodarowywanych.
Na obszarze Łodzi najstarsze kolonie olęderskie powstały z inicjatywy prywatnych
właścicieli ziemskich. Założono je w pierwszej kolejności w dobrach chojeńskich, mileskich,
radogoskich i kałowskich (por. mapa 4). Pierwszą z nich była najprawdopodobniej Dąbrowa,
zwana też Kolonią Chojeńską albo Holendrami Chojeńskimi, założona w 1783 r. w podmokłej
dolinie Dąbrówki i sąsiadujących z nią lasach. W latach 1790., w podobnych warunkach
terenowych, powstawały kolejno Holendry Mileskie (Janów i Henryków), Holendry
Radogoskie (Żabieniec), Holendry Kałowskie (Grabieniec), a następnie Holendry Stokowskie
(Antoniew) i kilka innych, drobniejszych. Kolonie olęderskie miały po części charakter osad
przemysłowych, gdyż w kilku z nich znajdowały się huty szkła; były to: Huta Radogoska, Huta
Chojeńska, Huta Sokołowska i Huta Jagodnicka.
Duża liczba lasów sprawiła, że w omawianym okresie przystąpiono do ich eksploatacji
dla celów przemysłowych, zakładając cały szereg drobnych, wyspecjalizowanych osad
śródleśnych określonych mianem „budy”. Ich nazwy: „budy smolarze”, „dziegciarze”, „węglarze”, „popielarze”, „kołodzieje” itp. mówią, co było produktem ich wytwórczości. Po wyeksploatowaniu lasów wiele z nich przekształciło się w drobne osady rolne.
Po drugim, a zwłaszcza po trzecim rozbiorze Polski oraz sekularyzacji w 1796 r. dóbr
kościelnych (patrz opis do mapy nr 4) władze pruskie przystąpiły do tworzenia na terenie
przejętych dóbr królewskich i poduchownych nowych kolonii, zasiedlanych kolonistami
sprowadzanymi z krajów niemieckich. W odróżnieniu od nieregularnych kolonii olęderskich,
nowe kolonie pruskie otrzymały kształt regularnych, zgeometryzowanych rzędówek. Jako
pierwszą, w 1798 r., urządzono kolonię Olechów, która już wcześniej próbowano utworzyć jako
osadę olęderską. Rok później tuż za granicami Łodzi założono kolonię Effingshausen (Starowa
Góra), a w latach 1800-1803 kolejno: Friedrichshagen (Augustów) oraz Wiączyń Górny
i Wiączyń Dolny. Najefektowniejszą jednak formę przestrzenną otrzymała założona w 1801 r.
na gruntach wsi Wiączyń Mały kolonia Neu Sulzfeld, czyli Nowosolna. Jej unikatowy,
ośmiowektorowy, radialny układ ma wybitny walor zabytkowy (jako że na terenie Polski są
tylko trzy wsie o takim kształcie).
Oprócz wymienionych, w omawianym okresie powstało na terenie obecnej Łodzi także
kilka dalszych, na ogół mniejszych, oczynszowanych wsi o charakterze kolonijnym.
Relikty większości osad olęderskich, kolonii pruskich i innych osiedli typu
kolonijnego, licznie przetrwały i są dobrze czytelne w planie współczesnej Łodzi. Dotyczy to
w pierwszym rzędzie ich głównych linii osadniczych, które przekształciły się – w ważne
niekiedy – elementy układu sieci dróg i ulic w mieście.

Mapa 3. Relikty osiedli wiejskich i podmiejskich powstałych XIX w. (po 1815 r.)
oraz wsi przebudowanych w wyniku regulacji pouwłaszczeniowej po 1864 r.
Dalszy rozwój sieci osadniczej, po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego,
związany był ściśle z budową Łodzi przemysłowej. Trzy główne jej człony – utworzona w 1823
r. osada sukiennicza Nowe Miasto, urządzona w latach 1824-27 rozległa kolonia bawełnianolniana Łódka oraz wytyczona w 1840 r. Nowa Dzielnica zachowały do dzisiaj niemal
niezmienione układy przestrzenne. Ale budowa Łodzi przemysłowej silnie oddziaływała także
na jej otoczenie. Pod jej budowę zajęto Starą Wieś oraz Wólkę, po których nie pozostał żaden
ślad, przebudowano także, w nowej, regularnej formie sąsiednie wsie Widzew oraz Zarzew.
W latach 30. i 40. XIX w. z kolei oczynszowano oraz poddano gruntownej regulacji wsie
rządowe w dawnych dobrach pabianickich (patrz mapa nr 4). Była ona przeprowadzona na
całkowicie nowych zasadach, w formie regularnych rzędówek i z separacją gruntów dworskich
od chłopskich. Przykładem może być Rokicie, gdzie obok dwóch wydłużonych członów wsi
chłopskiej wydzielono Rokicie Wójtostwo. W sąsiedniej, zróżnicowanej pod względem
społecznym Retkini, dla zamożnych kmieci utworzono Długą Kolonię, dla średniozamożnych
Małą Kolonię, a dla wiejskiej biedoty Komorniki. Ponadto z dawnego obszaru wsi wydzielono
Retkinię Folwark oraz różnego rodzaju serwituty – Działy, Piaski, Brzóski oraz Retkinię Las.
Jednolicie chłopskie natomiast wsie Łaskowice i Chocianowice otrzymały formę prostych,
wydłużonych rzędówek.
Dynamiczny rozwój Łodzi, potrzebującej nowych rąk do pracy oraz alimentacyjnego
zaopatrzenia spowodował z kolei powstanie w okolicznych dobrach szlacheckich wielu
nowych wsi typu kolonijnego, a później także pierwszych robotniczych przedmieść – na
Bałutach i w Chojnach.
Kolejna, radykalna przebudowa układu osadniczego wsi podłódzkich wiązała się
z regulacją pouwłaszczeniową wsi po roku 1864. Podobnie jak wcześniej w dobrach
pabianickich, także i w tym przypadku polegała ona na separacji gruntów dworskich
i folwarcznych od chłopskich i urządzenia tych ostatnich w formie regularnych rzędówek.
Proces ten doprowadził do prawie całkowitego ztarcia pierwotnych zwartych siedlisk oraz
trójniwowego układu agrarnego, po których pozostały tylko nieliczne relikty. Z kolei
wydzielenie w pobliżu miasta zwartych kompleksów folwarcznych przyczyniło się z czasem do
ich wzmożonej parcelacji pod nowe kolonie, a także osiedla mieszkaniowe.
Nowe, regularne formy osadnicze, po ich sukcesywnym włączaniu do Łodzi wtopiły
się względnie dobrze w złożony układ urbanistyczny miasta i na ogół pozostały dobrze czytelne
w jego współczesnym planie.

Mapa 4. Struktura prawno-własnościowa obszaru Łodzi według stanu
z przełomu XVIII i XIX wieku
W rozwoju osadniczym i urbanistycznym Łodzi bardzo istotną rolę odgrywały
w przeszłości dawne podziały prawno-własnościowe. Na obecnym obszarze miasta
występowały wszystkie historyczne formy własności ziemskiej, tj. dobra królewskie,
duchowne i szlacheckie. Pierwsze dwie z nich były terytorialnie większe, wielowioskowe,
i z tego względu dzieliły się na tzw. klucze dóbr. Własności szlacheckie były natomiast na
naszym ternie z reguły mniejsze, na ogół jedno- lub co najwyżej dwuwioskowe. Do dawnych
dóbr królewskich należały tylko tereny położone we wschodniej części Łodzi, wchodzące
w skład klucz wiączyńskiego. Znacznie większe tereny zajmowały na tym obszarze dobra
duchowne, przy czym należały ona do dwóch różnych właścicieli. Centralna część miasta, czyli
historycznie rzecz biorąc Łódź właściwa, należała do biskupów kujawskich (włocławskich).
Teren ten, pierwotnie słabo zaludniony, wchodził najpierw w skład klucza niesułkowskiego,
następnie łaznowskiego i dopiero w XVI w. wydzielony został w samodzielny klucz łódzki.
Znacznie większe tereny, już od wczesnego średniowiecza, zajmowały natomiast dobra, tzw.
pabianickie, kapituły krakowskiej, rozciągające się łukiem wzdłuż zachodnich i południowych
granic klucza łódzkiego. Pod względem organizacyjnym, w granicach Łodzi, dzieliły się one na
klucze: bruski, widzewski, rudzki, gospodarski i wiskicki. Włości szlacheckie z kolei ciągnęły
się zwartym, szerokim pasem wzdłuż całej północnej części obecnego obszaru miasta.
W porządku geograficznym były to dobra: Sokołów, Kały, Srebrna, fragmenty dóbr Brużyca,
Rąbień i Niesięcin, a dalej nieco większe dobra: Radogoszcz, Bałuty, Łagiewniki, Moskule,
Stoki i Mileszki oraz znacznie mniejsze Rogi i fragmenty dóbr Bedoń. Ponadto, w otoczeniu
dóbr duchownych, znajdowały się dobra Chojny.
Opisana wyżej struktura prawno-własnościowa obszaru obecnej Łodzi przetrwała –
z niewielkimi zmianami – od średniowiecza do końca XVIII w. Istotne zmiany zaszły tu dopiero
w okresie rozbiorów. W wyniku II rozbioru, w 1793 r., dawna królewszczyzna wiączyńska
przejęta została na rzecz króla Prus, a po III rozbiorze (1795), w 1796 r. nastąpiła sekularyzacja
dóbr duchownych. Na rzecz Kamery Pruskiej przejęte wówczas zostały zarówno dobra
biskupów kujawskich, jak i kapituły krakowskiej, w których rozwinięto akcję kolonizacji
pruskiej. Po utworzeniu w 1807 r. Księstwa Warszawskiego, a następnie w 1815 r. Królestwa
Polskiego nie dokonano zwrotu tych dóbr duchownych właścicielom, lecz przekształcono,
wraz z wiączyńską królewszczyzną, w tzw. dobra rządowe, zwane też narodowymi. I to w nich
właśnie zapoczątkowany został proces industrialnej Łodzi.
Granice prawno-własnościowe są – z morfologicznego punktu widzenia – elementem
niezwykle trwałym, dającym się odczytać w planie miasta nawet na długo po tym, gdy dana
własność przestała już istnieć. Identyfikuje się je z łatwością, gdyż nierzadko ich śladem
pobiegły dawne drogi, będące już dzisiaj ulicami miejskimi (np. ul. Krakowska i Opolska).
Kiedy indziej na ich niegdysiejszy przebieg wskazuje odmienny po obu stronach układ działek
budowlanych lub pól, bądź też szeregi ulic ślepo kończące się na tej samej długości, względnie
takie, które z obu stron „nie wpadają w siebie” (jak to ma np. miejsce między dzielnicami
Górna-Rynek i Ślązaki z jednej, a Dąbrowa z drugiej strony). Czasem granice dawnych włości
odwzorowuje ściana lasu (np. między łódzkim lasem miejskim a osiedlem Zdrowie, czy między
Łagiewnikami a Łodzianką). Powyższe przykłady świadczą o bardzo istotnej roli dawnych
podziałów prawno-własnościowych w rozwoju sieć osadniczej, a w konsekwencji
w kształtowaniu się układu urbanistycznego Łodzi w różnych etapach konsolidowania się
tkanki miejskiej.
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