
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maigorzata

Omilanowska wystapila do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa

Komorowskiego z wnioskiem uprzednio zaopiniowanym pozytywnie przez Narodowy

Instytut Dziedzictwa oraz Rad? Ochrony Zabytkow przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa

Narodowego o uznanie za pomnik historii ,,L6dz - wielokulturowy krajobraz miasta

przemyslowego". Wniosek zlozyla Prezydent Miasta Lodzi - Hanna Zdanowska.

Lodz, b?d^ca najwi?kszym w kraju i jednym z najwiekszych w Europie

dziewi?tnastowiecznych osrodkow przemyshi wlokienniczego, odznacza si? duzymi

wartosciami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. Uksztattowane w ci^gu zaledwie stu

lat (od 1821 r. do wybuchu II wojny swiatowej) zalozenie wyroznia przenikanie si? obiektow

poprzemyslowych ze zwarta^ zabudow^ mieszkaniow^ i rezydencjonaln^. Unikatowy pod tym

wzgledem uklad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej charakteryzuja^ dhigie dzialki-studnie

z reprezentacyjna^ zabudow^ od ulicy, ujete po bokach oficynami, posrod ktorych usytuowane

s^ liczne fabryki. Przy ul. Piotrkowskiej znajduje si? ponadto najwi?kszy zachowany

w Polsce kompleks mieszczahskiej zabudowy wielkomiejskiej.

Charakterystycznym komponentem przestrzeni miasta s$ zespoly fabryczno-

rezydencjonalne oraz fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalne trzech najwiekszych lodzkich

fabrykantow - Ludwika Geyera, Karola Wilhelma Scheiblera i Izraela Kalmanowicza

Poznanskiego. Szczegoln^ wartosc posiada nalez^ce do Scheiblera zalozenie okreslane

mianem Ksi?zego Mlyna - niezalezny od miasta zespol, bed^cy jednym z najwybitniejszych

w Europie przykladow dzialalnosci paternalistycznej przemystowcow. Na uwag? zasluguje

przeznaczone dla robotnikow osiedle mieszkaniowe, ktorego glown^ os tworzyla szeroka

wewnetrzna aleja wychodz^ca wprost na bram? glown^ fabryki, a takze monumentalna

przedzalnia (1873 r.) o dhigosci ponad 200 m, ktora w chwili powstania byla jednym

z najwiekszych i najnowoczesniejszych budynkow tego typu na kontynencie1. W miescie

licznie zachowary si? rowniez inne, zroznicowane i wartosciowe pod wzgl?dem artystycznym

przyklady architektury industrialnej.

1 Bartosz M. Walczak, Wpfyw rozwiqzan europejskich na budownictwo przemyslowe w Lodzi w swietle
najnowszych badah, ,,Kwartahiik architektury i urbanistyki", t. LIV, z. 2/2009, s. 73.



W architekturze Lodzi, reprezentujacej wszystkie nurty stylo we XIX i pocz. XX w.

(od poznego klasycyzmu, poprzez historyzm, po secesj? i wczesny modernizm), widoczne sa

wpjywy glownych osrodkow artystycznych Europy Srodkowej, m.in. Berlina, Petersburga

i Wiednia, a takze Warszawy. Tak roznorodna architektura, w polaczeniu ze swiatyniami

i nekropoliami roznych wyznan, obrazuje wielokulturowosc ksztaltujacego miasto

spoleczenstwa, ktore tworzyli Polacy, Niemcy, Zydzi i Rosjanie - katolicy, protestanci,

izraelici i prawoslawni.

Istotnym walorem zalozenia jest jego autentyzm - w duzym stopniu zachowaly sie

elementy rozplanowania z doby Krolestwa Polskiego, m.in. uklad komunikacyjny i podzialy

parcelacyjne, a w budynkach - liczne wystroje elewacji oraz wnetrza o duzych wartosciach

artystycznych. Szczegolna jest rowniez rola Lodzi w procesie rewitalizacji dziedzictwa

poprzemyslowego, gdyz wchodzaca w sklad zespohi fabryczno-rezydencjonalnego Ludwika

Geyera tzw. ,,Biala Fabryka" jest jednym z najwczesniejszych na swiecie przykladow

adaptacji tego rodzaju budynku (od lat 50. XX w. pelni funkcje muzealna).

Pomnik historii ,,L6dz - wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego" obejmuje

najwazniejsze komponenty osrodka miejskiego, tj. uklady urbanistyczne pi. Wolnosci,

ul. Stanislawa Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespolem fabryczno-rezydencjonalnym

Ludwika Geyera, najwazniejsze i najlepiej zachowane czesci zespohi fabryczno-

rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera oraz zespolu fabryczno-

rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznariskiego, Stary Cmentarz (chrzescijanski, z

cze^cia katolicka, ewangelick^ i prawoslawna) oraz Nowy Cmentarz Zydowski. Zabytki te sa

dla Lodzi reprezentatywne - swiadcza o wielokulturowosci, podkreslaja przemyslowy

charakter, a takze wiodaca role wlascicieli fabryk jako mecenasow sztuki.

Obszar pomnika historii zostal wpisany do rejestru zabytkow nast^pujacymi

decyzjami Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow:

1. Plac Wolnosci wraz z arteriami wypadowymi: nr rej. K.K.I-1/1/51 z dnia

3.01.1951, K1.III-4/25-64/ZS-2/25 z dnia 3.04.1964 oraz A/25 z dnia 20.01.1971.

2. Zatozenie i zabudowa til. Moniuszki: nr rej. A/49 z dnia 20.01.1971.

3. Uklad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej /zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku

odpl. Wolnosci do ul. Glownej i Mickiewicza/: nr rej. A/48 z dnia 20.01.1971.



4. Historyczny uklad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej na odcinku

od al. Pilsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej: nr rej. A/98 z dnia

15.06.2012127.03.2013.

5. Downy palac Scheiblerow: nr rej. 963-VII-51 z dnia 3.10.1957, Kl.III-4/15-64/ZS-

1/15 z dnia 9.03.1964 oraz A/15 z dnia 20.01.1971.

6. Park Zrodliska: nr rej. A/303 z dnia 06.12.1984.

7. Zespol budynkow fabrycznych, dawniej fabryka Karola Scheiblera

tzw. ,,Centrala": nr rej. A/323/1-5 z dnia 06.09.1991 oraz A/330/1-2 z dnia

11.12.1992.

8. Zespol budownictwa przemyslowego, downy Scheiblera - Grohmana: nr rej. A/44

z dnia 20.01.1971.

9. Zespol fabryczno-rezydencjonalny ,,Ksi$zy Mfyn": nr rej. A/361 z dnia 14.12.1995.

10. Budynek fabryczny /tylny/ dawnej przedzalni Zakladow Wlokienniczych Karola

Scheiblera - oddzial „ Ksiezy Mfyn ": nr rej. A/334 z dnia 05.04.1993.

\\.Zespol domow robotniczych K. W. Scheiblera: nr rej. A/94 z dnia 22.07.2010,

A/124 z dnia 4.04.2012 oraz A/127 z dnia 5.07.2012.

12. Downy palac Poznanskich oraz otoczenie zespotu: nr rej. A/16 z dnia 20.01.1971

i 11.08.2004.

13. Zespol budownictwa przemystow ego, downy I. K. Poznanskiego: nr rej. A/45

z dnia 20.01.1971.

14. Zespol budynkow przemystowych o funkcji pomocniczej, downy kantor i stotowke

dla robotnikow w dawnych Zakiadach I.K. Poznanskiego: nr rej. A/338/1-6 z dnia

28.09.1993.

15. Uklad przestrzenny cmentarza ewangelicko-augsburskiego sw. Mateusza w Lodzi:

nr rej. 273 z dnia 16.09.1980.

16. Uklad przestrzenny cmentarza rzymskokatolickiego w Lodzi: nr rej. 274 z dnia

16.09.1980.

17. Uklad przestrzenny cmentarza prawoslawnego w Lodzi: nr rej. 275 z dnia

16.09.1980.

18. Uklad przestrzenny cmentarza wyznania mojzeszowego w Lodzi: nr rej. 276 z dnia

17.09.1980.

Ponadto w granicach pomnika historii znajduje si§ szereg innych budynkow indywidualnie

wpisanych do rejestru zabytkow.


