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Przemysław Waingertner*

Uwagi wstępne.
Stan badań nad historią budownictwa wojskowego 
w Łodzi

* Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner, Katedra Historii 
Polski Najnowszej, Instytut Historii, Wydział Filozo iczno-Histo-
ryczny Uniwersytetu Łódzkiego.

* Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waing

Przeszłość Łodzi zazwyczaj badana jest przez 
zawodowych dziejopisów w kilku szczególnych 
aspektach, budzących tradycyjnie największe zain-
teresowanie zarówno wśród historyków, jak i po-
tencjalnych czytelników literatury historycznej. 
Pierwszy z nich to dzieje miasta jako sławnej „zie-
mi obiecanej”, „polskiego Manchesteru”, „polskiego 
Klondike” czy też „perły w koronie Romanowów”. 
W tym przypadku zainteresowanie cechowych hi-
storyków i pasjonatów-amatorów domeny Klio 
budzą przede wszystkim losy miasta nad Łódką, 
traktowanego jako kolebka wielkich fabrykanckich 
fortun i ojczyzna potężnych „lodzermenschów”, nie-
wielkiej osady, która w ciągu niespełna półwiecza 
stała się jedną z największych przemysłowych me-
tropolii Królestwa Polskiego (a później Nadwiślań-
skiego Kraju), całego carskiego imperium, a nawet 
Europy, należąc zarazem w ostatnim ćwierćwieczu 
XIX stulecia do najszybciej rozwijających się miast 
świata. 

Innych dziejopisów fascynuje – a dają oni temu 
wyraz w licznych, niezwykle interesujących publi-
kacjach – przeszłość Łodzi jako wielkiego „tygla na-
rodowości i religii”, „miasta wielu kultur”, w którym 
obok siebie zamieszkiwały przez I wojną światową 

różnorodne etnicznie, wyznaniowo, kulturowo 
i odmienne pod względem struktury społeczno-
-zawodowej narodowości: polska, żydowska, nie-
miecka i rosyjska. Dzieje „polskiego Manchesteru” 
były i są nadal także przedmiotem szczególnego 
zainteresowania badaczy studiujących skompliko-
wane zagadnienia związane z historią społeczną – 
powstawaniem i rozwojem wielkich grup społecz-
nych i zawodowych, ich współpracą, rywalizacją, 
a niekiedy bezwzględną walką o interesy material-
ne i socjalne. I wreszcie Łódź jako wielki ośrodek 
architektury fabrycznej i secesyjnej z przełomu XIX 
i XX w. stanowi wdzięczny obiekt badań dla histo-
ryków sztuki.

W cieniu rozlicznych studiów, bogatej naukowej 
literatury przedmiotu oraz mnogości pozycji popu-
laryzujących wiedzę historyczną w zakresie wspo-
mnianych powyżej problemów pozostaje natomiast 
jeszcze jeden, nie mniej interesujący aspekt dziejów 
Łodzi – powiązany przy tym zarówno z dziejami ca-
łego kraju, jak i regionu Polski centralnej, a także 
historią społeczną, polityczną i gospodarczą. Jest to 
historia miasta jako ważnego ośrodka wojskowe-
go. Rolę tę bowiem Łódź odgrywała nieprzerwanie 
przez ponad sto lat – od schyłku XIX w. aż po przełom 
XX i XXI stulecia. Najpierw stanowiła istotny punkt 
na mapach sztabowych imperium rosyjskiego, na-
stępnie II RP odrodzonej z wojennego waru I wojny 



10

Budownictwo wojskowe w Łodzi

światowej, „tysiącletniej” III Rzeszy po agresji na Pol-
skę we wrześniu 1939 r. i włączeniu jej zachodnich 
terytoriów bezpośrednio w granice państwa nie-
mieckiego, wreszcie – PRL, stanowiący wraz z inny-
mi państwami tzw. demokracji ludowej zachodnią 
lankę komunistycznego bloku sowieckiego.

Warto jednak zauważyć, iż o ile problematyka woj-
ska w Łodzi – zwłaszcza w okresie II RP – doczekała się 
sporej literatury przedmiotu, o tyle tematyka dziejów 
budownictwa wojskowego w tymże mieście reprezen-
towana jest w historiogra ii polskiej w sposób niezwy-
kle ubogi, a skąpe opisy obiektów są pobieżne, pełne 
luk, niepozbawione uproszczeń, a nawet merytorycz-
nych błędów. Konstatacja ta legła u podstaw koncep-
cji niniejszej monogra ii. Jej inicjatorzy i autorzy brali 
również pod uwagę fakt, iż na skutek przemian geo-
politycznych w II połowie XX w. (upadku komunizmu 
w Europie, rozpadu Układu Warszawskiego i Związ-
ku Radzieckiego, a także rozszerzenia się Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego i akcesu do niego niepodległej 
III RP) zmieniła się zarówno mapa strategiczna kraju, 
jak i struktura oraz cele i zadania WP. Konsekwencją 
tych przemian była szybka utrata przez Łódź – jedno 
z największych i najludniejszych miast Polski, stano-
wiącego ważny węzeł komunikacyjny oraz liczącą się 
metropolię przemysłową – znaczenia jako ośrodka 
wojskowego. 

Przed I wojną światową miasto z licznym gar-
nizonem stanowiło jeden z ważniejszych bastio-
nów na zachodnich kresach Imperium Rosyjskiego 
u granic Cesarstwa Niemieckiego, a zarazem rękoj-
mię carskiej władzy i kontroli nad ziemiami polski-
mi. Potem odgrywało istotną rolę w strukturze te-
rytorialnej armii II RP, podobnie jak w pierwszych 
latach po zakończeniu II wojny światowej. Jednak 
w kolejnych latach rola Łodzi jako garnizonu woj-
skowego zaczęła powoli, lecz systematycznie ma-
leć. Dziś garnizon łódzki odgrywa niewielką rolę 
w strukturze polskiej armii. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, iż w związku ze zmianami zachodzący-
mi w strukturze terytorialnego rozmieszczenia WP 
oraz jego nowym charakterem – przekształceniem 
armii w zawodową, ograniczeniem jej liczebności 
oraz rezygnacją z obowiązkowego poboru i służ-
by zasadniczej – zaczęły następować nieuchronne 
zmiany w zasobach dokumentacji wojskowej, po-
legające na jej przemieszczaniu pomiędzy poszcze-
gólnymi archiwami wojskowymi. W tej sytuacji zro-
zumiała staje się również chęć autorów monogra ii 

dotarcia do nich i wykorzystania w jak najpełniej-
szym stopniu tych dokumentów.

Obecny skromny stan badań nad wojskową in-
frastrukturą Łodzi na przestrzeni ostatnich stu 
pięćdziesięciu lat może egzempli ikować krótki 
przegląd literatury przedmiotu – zwartych druków 
(monogra ii, opracowań zbiorowych) oraz artyku-
łów, jakie opublikowane zostały na łamach facho-
wych periodyków historycznych. Na wstępie warto 
podkreślić, iż o ile literatura dotycząca szeroko ro-
zumianych dziejów wojskowości na ziemiach pol-
skich jest stosunkowo bogata, to dorobek polskiej 
historiogra ii w zakresie budownictwa wojskowe-
go bardzo ubogi, zwłaszcza w odniesieniu do Łodzi. 
Do chwili obecnej większość literatury ograniczała 
się do podania adresów stacjonowania jednostek 
wojskowych w tymże mieście, zaś zagadnienie bu-
downictwa wojskowego pojawiało się w bardzo 
ograniczonym zakresie (często omawiane w spo-
sób pobieżny bądź skrótowy).

Omówienie literatury przedmiotu, ilustrującej 
obecny stan badań nad budownictwem wojsko-
wym w Polsce, wypada zacząć od skromnego ze-
społu opracowań odnoszących się bezpośrednio do 
tego zagadnienia lub też zawierających informacje 
o łódzkich budynkach użytkowanych przez wojsko 
na terenie miasta od schyłku XIX w. Wiele interesu-
jących ustaleń na temat infrastruktury wojskowej 
w okresie międzywojennym zawiera monogra ia 
Józefa Chęcińskiego dotycząca problematyki bu-
downictwa wojskowego w II RP. Trudno jednak 
w niej znaleźć szczegółowe odniesienia do proble-
mu budownictwa wojskowego w Łodzi1. Również 
w bogatej literaturze dotyczącej polskiej wojsko-
wości kwestia budownictwa wojskowego w Łodzi 
poruszana jest sporadycznie. 

Odniesienia do poszczególnych budowli wy-
korzystywanych w mieście nad Łódką przez woj-
sko (carskie i polskie z lat 1918–1939, a także po 
1945 r.) znajdują się w publikacjach poświęconych 
ogólnym zagadnieniom budownictwa w Łodzi, 
dziejom poszczególnych budynków miejskich oraz 
łódzkiej architekturze i planowaniu przestrzenne-
mu w mieście. Na szczególne wyróżnienie zasługują 

1 J. Chęciński, Budownictwo wojskowe w Polsce (1918–1939), War-
szawa 1966.
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tu prace Krzysztofa Stefańskiego2, łódzkiego histo-
ryka sztuki i znawcy łódzkiej architektury. Ponadto 
warto tu także wspomnieć o pracach J. Olenderek3, 
A. Rynkowskiej4 i W. Jordana5. Trzeba także pod-
kreślić istnienie stosunkowo bogatej literatury do-
tyczącej budownictwa sakralnego w Łodzi, w tym 
również kościołów wykorzystywanych dla potrzeb 
duszpasterstwa wojskowego. Należą do niej m.in. 
publikacje autorstwa Pauliny Cynalewskiej-Kucz-
my6 (poświęcone architekturze cerkiewnej Kró-
lestwa Polskiego jako narzędziu integracji ziem 
polskich z imperium carskim), Kiryła Sokoła i Alek-
sandra Sosny7 (omawiające budownictwo cerkiew-
ne w centralnej Polsce) oraz wspomnianego już 
K. Stefańskiego8 (dotyczące architektury sakralnej 
Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 
w XIX w. i w pierwszych latach XX stulecia).

Użyteczne dla zaprezentowania omawianej 
w monogra ii problematyki okazały się także nie-
liczne opracowania ukazujące dzieje rosyjskich 
jednostek wojskowych stacjonujących w Łodzi na 
przełomie XIX i XX w., opisujące strukturę wojsk 
rosyjskich rozlokowanych na ziemiach Królestwa 
Polskiego (następnie Nadwiślańskiego Kraju), jak 
również służbę rekrutów polskich w szeregach ar-
mii carskiej. Wśród tych pozycji wymienić należy 
z pewnością publikacje W.I. Marinowa, J. Wierie-
miejewa, W.N. Ziemcowa i W.A. Liapina, omawia-
jące dzieje stacjonującego w Łodzi przed I wojną 

2 K. Stefański, Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi. Ban-
ki, hotele, szpitale, szkoły, teatry..., Łódź 2000; tenże, Ludzie, któ-
rzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych mia-
sta, Łódź 2009; tenże, Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., 
Łódź 2009; tenże, Atlas architektury dawnej Łodzi, Łódź 2003.

3 J. Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty międzywojennego 
budownictwa, T. 1. Obiekty użyteczności publicznej, Łódź 2011; 
taż, Łódzki modernizm..., T. 2. Osiedla i obiekty mieszkalne, 
Łódź 2011.

4 A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Łódź 1970.
5 W. Jordan, W kręgu łódzkiej secesji, Łódź 2006.
6 P. Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa Pol-

skiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 
2004.

7 K. Sokoł, A. Sosna, Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Biały-
stok 2011.

8 K. Stefański, Architektura sakralna Łodzi w latach 1860–1914, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1988; tenże, Architek-
tura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 
1821–1914, Łódź 1995; tenże, Kościoły Łodzi międzywojennej, 
[w:] Sztuka w Łodzi 2. Materiały sesji naukowej zorganizowa-
nej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki w dniach 8–9 października 2001, red. M. Wróblewska-
-Markiewicz, Łódź 2003.

światową 37 Jekaterynburskiego Pułku Piechoty9, 
polskich historyków Adama Dobrońskiego, Wie-
sława Cabana i Jacka Legiecia10 oraz Violetty Wier-
nickiej (w której książkach problematyka stacjo-
nowania wojska rosyjskiego na ziemiach polskich 
stanowi jeden z wątków szerszego zagadnienia 
dziejów społeczności rosyjskiej w Królestwie Pol-
skim i Nadwiślańskim Kraju w okresie zaborów)11.

Bogata jest natomiast literatura do dziejów WP 
w Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego, choć problematyka budownictwa wojsko-
wego pojawia się w monogra iach, opracowaniach 
i artykułach poświęconych temu zagadnieniu rzad-
ko i najczęściej dotyczy kwestii dyslokacji poszcze-
gólnych jednostek. Choć zagadnienie to zostało 
dobrze opisane, to jednak tematyka budownictwa 
wojskowego nie jest w nich ujmowana w szer-
szym zakresie. Wśród autorów publikacji prezen-
tujących historię garnizonu łódzkiego w II RP prym 
wiodą historycy wojskowości i historii współcze-
snej: Witold Jarno12 oraz Włodzimierz Kozłowski13. 

9 W.I. Marinow, Kratkaja istoria (1796–1907) 37-go piechotnogo 
Jekaterynburskogo Jego Impieratorskogo Wysocziestwa wie-
likogo kniazia Aleksieja Aleksandrowicza połka, Łodz 1907; 
J. Wieremiejew, Jekaterynburskij piechotnyj połk. Kratkij oczerk 
istorii odnogo połka Russkoj Armii [dostęp – przez: http://ber-
genschild.ru/195regiment/regiments_history/ekb_polk.htm] – 
16 VIII 2015; W.N. Ziemcow, W.А. Liapin, Jekaterynburg w mun-
dirie, Jekaterynburg 1992.

10 A. Dobroński, Dyslokacja wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim 
przed I wojną światową, „Studia i Materiały do Historii Woj-
skowości”, T. XX, 1976; W. Caban, Służba rekrutów z Królestwa 
Polskiego w armii carskiej w latach 1832–1873, Warszawa 2001; 
J. Legieć, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyj-
skiej w latach 1874–1913, Kielce 2013. 

11  V. Wiernicka, Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915, War-
szawa 2015; taż, Prawosławni w Łodzi, Łódź 2015.

12 W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, 
Łódź 2001; tenże, Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, War-
szawa 2004; tenże, Dowództwo miasta Łodzi w latach 1918–
1921, „Rocznik Łódzki” 2004, T. 51; tenże, Powstanie Okręgu 
Generalnego Wojska Polskiego nr IV w Łodzi i tworzenie jego 
struktur (od listopada 1918 r. do sierpnia 1919 r.), [w:] O suwe-
renność państwową i narodową. W 80 rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Materiały z sesji naukowej. Łódź – 10 li-
stopada 1998 r., red. S. Pytlas i H. Siemiński, Łódź 1999.

13 W. Kozłowski, Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego 
w Łodzi w 1918 r., [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej. 
Łódź 12 listopada 1993 r., red. K. Badziak i J. Szymczak, Łódź 
1993; tenże, Garnizon łódzki w latach 1918–1939. Szkic do dzie-
jów, „Rocznik Łódzki” 2003, T. LX; tenże, Łódzko-zgierski 10 ba-
talion pancerny (1935–1939), „Rocznik Łódzki” 1985, T. XXXV; 
tenże, Mobilizacja na obszarze Okręgu Korpusu nr IV (Łódź) 
w 1939 r., „Rocznik Łódzki” 1973, T. XVIII (XXI).

Uwagi wstępne. Stan badań nad historią budownictwa wojskowego w Łodzi
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W swych licznych książkach i artykułach zamiesz-
czonych w periodykach historycznych zajmowali 
się oni różnorodnymi zagadnieniami związanymi 
z dziejami WP w samym mieście i w regionie, opisu-
jąc np. historię OG nr IV Łódź w latach 1918–1921, 
OK nr IV Łódź w latach 1921–1939 oraz proble-
matykę kadry dowódczej łódzkiego garnizonu czy 
wreszcie dzieje różnych jednostek wojskowych sta-
cjonujących na terenie Łodzi i ziemi łódzkiej w la-
tach 1918–1939. Jednak najszerszą i najbogatszą 
w materiał faktogra iczny książką dotyczącą dzie-
jów łódzkiego garnizonu w latach II RP jest mono-
gra ia autorstwa wspomnianego W. Jarno i Konra-
da Czernielewskiego, w której znaleźć można wiele 
odniesień do problematyki zakwaterowania jedno-
stek wojskowych w Łodzi14. Obok wymienionych 
wyżej autorów, wiele cennych informacji przynosi 
także książka Artura Kuprianisa opisująca dzieje 
łódzkiej 4 Grupy Artylerii15.

Niestety problematyka budownictwa woj-
skowego w Łodzi w późniejszych latach stanowi 
właściwie lukę w polskiej historiogra ii. Jedynie 
w zakresie stacjonowania w regionie łódzkim jed-
nostek tzw. ludowego WP wiosną 1945 r. można 
znaleźć fragmentaryczne informacje w publika-
cjach ogólnych autorstwa Wacława Jurgielewicza, 
Kazimierza Kaczmarka, Mariusza L. Krogulskiego, 
Edwarda Kospatha-Pawłowskiego, Piotra Matusa-
ka, Dariusza Radziwiłłowicza, Stanisława Rzepskie-
go i Stefana Wojtkowiaka16. Natomiast dzieje gar-
nizonu łódzkiego w II połowie lat 40. XX w. przed-
stawił w szerszym zakresie wspomniany wcześniej 

14 K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego 
1918–1939, Toruń 2008.

15 A. Kuprianis, Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929–1939, Łódź 
2010.

16  W. Jurgielewicz, Organizacja Ludowego Wojska Polskiego 
(22.VII.1944 – 9.V.1945), Warszawa 1968; K. Kaczmarek, Druga 
Armia Wojska Polskiego, Warszawa 1978; M. Krogulski, Okupa-
cja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1956, War-
szawa 2000; E. Kospath-Pawłowski, P. Matusak, D. Radziwiłło-
wicz, 8 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 
1995; S. Rzepski, 8 Dywizja Piechoty. Z dziejów 8 Drezdeńskiej 
Dywizji Piechoty im. Bartosza Głowackiego, Warszawa 1970; 
S. Wojtkowiak, Wojskowe szkolnictwo medyczne w Łodzi w latach 
1945–1950, „Rocznik Łódzki” 1965, T. X. Zob. też: Kształtowanie 
władzy ludowej w Łodzi i województwie łódzkim w 1945 roku. 
Wybór źródeł, oprac. G. Adamczewska, M. Bandurka, E. Chobot 
i M. Ojrzyńska, Warszawa – Łódź 1985; K. Frontczak, Siły zbrojne 
Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945–1947, Warsza-
wa 1974. 

W. Jarno17. Pewne informacje ogólne na temat dys-
lokacji jednostek w Łodzi można znaleźć także 
w monogra ii Jerzego Kajetanowicza18.

Przydatne okazały się także publikacje poświę-
cone problematyce powstania styczniowego i re-
wolucji 1905 r. w regionie łódzkim oraz w samym 
mieście. Są to jednak zazwyczaj wiadomości zwią-
zane z wykorzystywaniem – często okazjonalnym 
– budynków w okresie zaborów przez wojska ro-
syjskie. Warto tu wymienić m.in. książki autorstwa 
łódzkich dziejopisów: Marii Nartonowicz-Kot, Jaro-
sława Kity, Karola Jadczyka i Aliny Barszczewskiej 
oraz obszerne opracowanie Violetty Wiernickiej19. 
Natomiast spośród tekstów dotyczących proble-
matyki rewolucji 1905 r., a przydatnych również 
dla historyków zajmujących się szeroko rozumia-
ną problematyką wojskową w Łodzi, wspomnieć 
można m.in. o opracowaniach Pawła Korca i Adama 
Dobrońskiego20.

Kolejną grupę opracowań, w których można od-
naleźć fragmentaryczne informacje o wykorzysta-
niu na potrzeby wojskowe budynków w mieście nad 
Łódką, stanowią pozycje poświęcone w całości bądź 
fragmentarycznie dziejom Łodzi w latach I wojny 
światowej. Należą do nich np.: seria publikacji pod 
redakcją Jolanty Daszyńskiej prezentujących losy 
miasta i jego mieszkańców w latach Wielkiej Woj-
ny, pozycje książkowe pióra Mieczysława Hertza, 
17 W. Jarno, Terytorialne władze wojskowe w Polsce w latach 1945–

1949. Organizacja i działalność okręgów wojskowych, Łódź 2011; 
tenże, 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty im. Bartosza Głowackiego 
na ziemi łódzkiej w latach 1946–1949, „Przegląd Nauk Historycz-
nych” 2013, R. XII, nr 2; tenże, Władze garnizonowe w Łodzi w la-
tach 1945–1949, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 
2013, nr 90; tenże, Dowództwo Okręgu Wojskowego nr VI Łódź 
na stopie pokojowej w latach 1945–1946, „Rocznik Łódzki” 2012, 
T. LIX; tenże, Formowanie 11 Dywizji Piechoty w Łodzi wiosną 
1945 r., „Rocznik Łódzki” 2013, T. LX.

18 J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe 1945–1960: skład bojowy, 
struktury organizacyjne i uzbrojenie, Toruń 2005.

19 K. Jadczyk, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Powstanie styczniowe 
w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014; A. Barszczew-
ska, Nurty walki. Udział Łodzi i okręgu łódzkiego w ruchach na-
rodowowyzwoleńczych 1795–1864, Łódź 1971; V. Wiernicka, 
Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795–1915, Warszawa 2015.

20 P. Korzec, Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 
1905–1907, Warszawa 1956; tenże, E. Szuster, Łódzkie powsta-
nie zbrojne w czerwcu 1905 r., Warszawa 1956; A. Dobroński, 
Dyslokacja wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim przed I wojną 
światową, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1976, 
T. XX. Zob. też: Źródła do dziejów rewolucji 1905–1907 w okręgu 
łódzkim, pod red. N. Gąsiorowskiej, T. I. cz.1, wyd. I. Ihnatowicz, 
P. Korzec, Warszawa 1957; tamże, T. I. cz. 2, wyd. P. Korzec, War-
szawa 1958; tamże, T. II, Warszawa 1964.
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Henryka Stanisława Dintera, Wacława Pawlaka, Ta-
deusza Bogaleckiego i Krzysztofa r. Kowalczyńskie-
go oraz interesujące artykuły Jadwigi Rowińskiej-
-Szpotańskiej i K. Czernielewskiego21. Pewne cenne 
wskazówki dla badaczy zajmujących się zagadnie-
niem budownictwa wojskowego w Łodzi znajdują 
się w pracach naukowych poświęconych tematyce 
struktury społeczno-zawodowej i religijnej ludno-
ści Łodzi przede wszystkim w XIX w. i w okresie 
poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Wśród 
ich autorów można wymienić np. łódzkich history-
ków: Juliana Janczaka, Kazimierza Badziaka, Karola 
Chylaka i Małgorzatę Łapę oraz popularyzatorów 
dziejów Łodzi – dziennikarzy i publicystów: Joannę 
Podolską i Michała Jagiełłę22.

Reasumując rozważania na temat dorobku pol-
skiej historiogra ii w zakresie budownictwa woj-
skowego w Łodzi należy stwierdzić, że jest on ubogi 
i opisuje omawiane zagadnienie jedynie w niewiel-
kim stopniu. Dlatego też – oprócz wykorzystania 
dostępnych publikacji – konieczna stała się kwe-
renda archiwalna, bez której powstanie niniejszej 
pracy nie byłoby możliwe. Jednocześnie należy 
podkreślić, że w archiwach znajdują się niezwykle 
interesujące i bogate – choć niekiedy nieuporząd-
kowane, zgromadzone w sposób chaotyczny i roz-
siane po wielu zasobach i zespołach – materiały, 
które mogą służyć wnikliwym badaczom próbują-
cym wzbogacić obieg informacji naukowej o nowe 
szczegóły. 

21 Zob.: Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, pod 
red. J. Daszyńskiej, Łódź 2011; M. Hertz, Łódź w czasie wiel-
kiej wojny, Łódź 1933; H.S. Dinter, Spod czarnych dymów. Łódź 
w latach 1861–1918, Łódź 1978; W. Pawlak, Na łódzkim bruku 
1901–1918, Łódź 1986; T. Bogalecki, 11 Listopada 1918 roku 
w Łodzi. Geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców, 
Łódź 1993; tegoż, Tradycje legionowe w regionie łódzkim 1914–
2014. Oddziały i instytucje Legionów Polskich w Łódzkiem pod-
czas I wojny światowej oraz pielęgnowanie ich tradycji w latach 
1918–2014, Łódź 2014; K.R. Kowalczyński, Łódź 1914. Kronika 
oblężonego miasta, Łódź 2010; J. Rowińska-Szpotańska, Strzelcy 
w Łodzi w 1914 roku, „Niepodległość” 1981, T. XIV; K. Czernie-
lewski, Polskie formacje zbrojne w Łodzi. Od przybycia Legionów 
w październiku 1914 r. do powstania garnizonu Wojska Polskiego 
w listopadzie 1918 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, 
T. 12, cz. 2.

22 Zob. np.: J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, 
Łódź 1982; K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź wielowyznanio-
wa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Łódź 2014; J. Po-
dolska, M. Jagiełło, Spacerownik rosyjskimi śladami po wojewódz-
twie łódzkim, Łódź 2012, s. 69.

Najbogatsze archiwalia dotyczące budynków 
użytkowanych przez wojsko w Łodzi znajdują się 
w APŁ (przede wszystkim w zespołach: Akta miasta 
Łodzi, Zespół Rządu Gubernialnego Piotrkowskie-
go oraz Zespół Towarzystwa Kredytowego Miasta 
Łodzi). Zawierają one korespondencję w sprawie 
budowy gmachów, ich plany oraz inne ciekawe ma-
teriały dotyczące ich późniejszych losów. Kolejnym 
ważnym źródłem informacji jest CAW w Warsza-
wie, w gdzie w szeregu zespołów archiwalnych do-
tyczących władz wojskowych i jednostek wojsko-
wych stacjonujących na terenie Łodzi znajdują się 
liczne wzmianki o ich dyslokacji i wykorzystaniu 
poszczególnych obiektów koszarowych. 

Nie zachowała się natomiast we wspomnianym 
archiwum dokumentacja dotycząca budowy gma-
chu Dowództwa OK nr IV, jak również Wojskowego 
Szpitala Okręgowego – będących sztandarowymi 
przykładami budownictwa wojskowego w Łodzi 
w okresie międzywojennym. Niestety materiały do-
tyczące omawianej problematyki w okresie powo-
jennym są bardzo ubogie, czego przykładem może 
być Archiwum Wojskowe w Toruniu (gromadzące 
akta zlikwidowanego Pomorskiego OW), gdzie za-
chowała się bogata baza źródłowa dotycząca gar-
nizonu łódzkiego, lecz informacji o powojennym 
budownictwie wojskowym w Łodzi jest w nich sto-
sunkowo mało. Dodatkowym ograniczeniem w wy-
korzystaniu archiwów wojskowych jest 30-letni 
okres objęcia dokumentów tajemnicą, co powoduje 
brak dostępu do wielu interesujących materiałów 
archiwalnych. 

W tej sytuacji niezwykle cenne okazały się mate-
riały zgromadzone w zasobach Rejonowego Zarzą-
du Infrastruktury w Bydgoszczy (placówka tereno-
wa w Łodzi), gdzie znajdują się ciekawe materiały 
dotyczące stanu prawnego budynków i komplek-
sów koszarowych użytkowanych obecnie przez 
WP. Cenna dokumentacja znajduje się również 
w zbiorach Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Łodzi i Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, 
jak również w Archiwum Para ii Archidiecezjalnej 
św. Aleksandra Newskiego.

Grupa historyków (autorów tejże publikacji) 
specjalizujących się w dziejach polskiego oręża, 
historii militarnej ziem polskich oraz badaniach 
nad przeszłością regionu, konstatując obecny, da-
lece niezadowalający stan badań w odniesieniu do 
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problematyki budownictwa wojskowego w Łodzi, 
postanowiła w ramach prac powołanego zespołu 
badawczego pogłębić i uzupełnić obecny stan wie-
dzy dotyczący dziejów budownictwa wojskowego 
oraz obiektów użytkowanych przez wojsko w Łodzi 
w przeszłości i w chwili obecnej. 

Efektem ich prac jest niniejsza monogra ia. 
Składa się na nią dwanaście tekstów. W pierwszym 
J. Kita prezentuje historię stacjonowania w mieście 
wojsk rosyjskich od początku lat 60. XIX w. (kie-
dy to zawitały nad Łódkę w ramach prowadzenia 
działań pacy ikacyjnych, zmierzających do stłumie-
nia powstania styczniowego) do 1914 r., pamiętne-
go wybuchem I wojny światowej, przedstawiając 
również interesujące informacje o poszczególnych 
jednostkach carskiego garnizonu w Łodzi – przede 
wszystkim o słynnym 37 Jekaterynburskim Pułku 
Piechoty. 

Kolejny obszerny rozdział, pióra W. Jarno, po-
święcony jest skomplikowanym dziejom polskie-
go garnizonu wojskowego w mieście w XX stuleciu 
– od jesieni 1918 r., kiedy rodziła się Niepodległa 
i budowano zręby polskiej armii, przez okres II RP, 
pierwsze lata powojenne po II wojnie światowej, 
czas PRL, aż po najnowszą historię niepodległej 
III RP. 

Odmienny charakter od dwóch wstępnych tek-
stów (zawierających wiele informacji o budynkach, 
w których w okresie zaborów stacjonowały jed-
nostki rosyjskie, a po zakończeniu I wojny świa-
towej – polskie, lecz dających czytelnikowi przede 
wszystkim przeglądową wiedzę o ich użytkowni-
kach – formacjach armii carskiej, a następnie pol-
skiej) ma rozdział K. Stefańskiego, którego autor 
koncentruje się przede wszystkim na historii bu-
downictwa wojskowego w Łodzi.

Zagadnienie ukazane w trzecim rozdziale jest 
omawiane również w następnym – pióra W. Jarno 
i P. Waingertnera – poświęconym przeszłości łódz-
kich gmachów dowództw okręgów wojskowych. 
Jego autorzy zawęzili problematykę wojskowych 
siedzib w mieście nad Łódką na rzecz dokładnego 
przedstawienia dziejów i charakterystyk budyn-
ków, w których mieściły się i funkcjonowały łódz-
kie władze wojskowe w minionym stuleciu.

Kolejne cztery teksty, autorstwa W. Jarno, A. Ku-
prianisa, P. Waingertnera i Marka Dutkiewicza do-
tyczą problematyki historii łódzkich koszar woj-
skowych – odpowiednio przy ul. Legionów 60/64; 

ul.  Żeligowskiego 7/9; koszar 10 pal przy ul. św. 
Jerzego 10, Żeligowskiego 39 i 1 Maja 68; koszar 
przy ul. 6 Sierpnia 84/86 i kompleksów koszaro-
wych przy pl. Hallera i ul. Źródłowej 52.

Wreszcie trzy ostatnie rozdziały poświęcone 
są ukazaniu dziejów obiektów wojskowych nie-
stanowiących co prawda siedzib dowództw ani też 
poszczególnych jednostek, ale ściśle związanych 
z funkcjonowaniem wojska – najpierw rosyjskie-
go przed I wojną światową, a następnie polskiego 
w okresie międzywojnia i po zakończeniu II wojny 
światowej. W tekstach tych W. Jarno przedstawił 
historię szpitala wojskowego przy ul. Żeromskie-
go 113, P. Waingertner – kościołów garnizonowych 
w Łodzi, wreszcie Krzysztof Lesiakowski – więzie-
nia śledczego przy ul. Gdańskiej 13. Ostatni rozdział 
nie dotyczy co prawda obiektu ściśle wojskowego, 
lecz z uwagi na jego znaczenie w dziejach Łodzi oraz 
fakt, iż przez kilka lat mieściło się w nim wojskowe 
więzienie śledcze – tekst ten (mimo pewnych wąt-
pliwości) redaktorzy i sam autor zdecydowali się 
umieścić w niniejszej publikacji. 

Warto podkreślić, iż powyższe rozdziały mo-
nogra ii oparte zostały na bogatej bazie źródłowej 
i literaturze przedmiotu (zasygnalizowanej w przy-
pisach i zbiorczej bibliogra ii) oraz zilustrowane fo-
togra iami i planami z epoki. Oczywiście budynków 
użytkowanych przez wojsko, tak w przeszłości, jak 
i obecnie, jest znacznie więcej, jednak z uwagi na 
trudności w dotarciu do ich dokumentacji (zwłasz-
cza w odniesieniu do archiwów wojskowych) auto-
rzy postanowili opisać najważniejsze i najciekaw-
sze zarazem budynki wojskowe w Łodzi. Wybór ten 
w pewien sposób był oczywiście subiektywny, ale 
wynikał przede wszystkim z praktycznych możli-
wości dostępu do materiału archiwalnego stano-
wiącego, jak wcześniej wspomniano, fundament 
przedstawienia dziejów budownictwa wojskowego 
w mieście nad Łódką. Dostępność źródeł stała się  
– obok zamiaru prezentacji obiektów najciekaw-
szych pod względem historii, odgrywanej w prze-
szłości funkcji i walorów architektonicznych – waż-
nym wyznacznikiem decydującym o uwzględnieniu 
budynków w niniejszej książce.

Równie trudny okazał się dostęp do większości 
ksiąg wieczystych nieruchomości użytkowanych 
w przeszłości przez wojsko, wynikający – jak to 
określano – „z braku interesu prawnego autorów”. 
Także instytucje wojskowe funkcjonujące obecnie 
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w Łodzi nie dysponują materiałem archiwalnym 
sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat, 
który jest sukcesywnie przekazywany do wojsko-
wych placówek archiwalnych. W rezultacie autorzy 
niniejszej publikacji musieli ograniczyć swoje pla-
ny do opisania wybranych budynków i komplek-
sów koszarowych, mając świadomość niepełności 
powstałej w ten sposób monogra ii. Powiązanie te-
matyczne rozdziałów spowodowało pojawienie się 
w nich nielicznych powtórzeń, które jednak zostały 
ograniczone do niezbędnego minimum wynikają-
cego ze specy iki zagadnień omawianych przez po-
szczególnych autorów.

Autorzy chcieliby podziękować wszystkim in-
stytucjom i osobom, których życzliwość pozwoliła 
na powstanie tejże publikacji. Szczególnie pracow-
nikom APŁ, CAW w Warszawie, Archiwum Wojsko-
wego w Toruniu, Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz 
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy 

(placówka terenowa w Łodzi) – tu szczególne po-
dziękowania dla płk. Ryszarda Małachowskiego za 
pomoc i liczne informacje dotyczące historii woj-
ska w Łodzi w ostatnich trzydziestu latach. Słowa 
podziękowania należą się także Krzysztofowi Za-
krzewskiemu za zgodę na nieodpłatne opublikowa-
nie w niniejszej pracy kilkunastu zdjęć z jego zbio-
rów, jak również innym niewymienionych osobom 
za wszelką pomoc, bez której powstanie tej publi-
kacji trwałoby znacznie dłużej. Słowa wdzięczności 
za pomoc okazaną przy selekcji fotogra ii i ich udo-
stępnienie kierujemy wreszcie do wspomnianych już 
wcześniej pracowników APŁ, a także Dyrekcji MTNŁ.

Autorzy sądzą, iż niniejsza pozycja z jednej stro-
ny stanowi podsumowanie dotychczasowego sta-
nu badań nad wojskową infrastrukturą w Łodzi, 
a z drugiej ukazuje historię najważniejszych obiek-
tów wojskowych w mieście, stanowiąc zarazem 
punkt wyjścia do dalszych badań i rozważań na ten 
temat. 

Uwagi wstępne. Stan badań nad historią budownictwa wojskowego w Łodzi
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Wojsko rosyjskie w Łodzi do 1914 r.

Łodzi. W świetle spisu ludności z 1897 r. w Łodzi 
i na zurbanizowanych przedmieściach zamieszki-
wało około 4500 skoszarowanych żołnierzy rosyj-
skich i członków ich rodzin. Samych wojskowych 
wyznania prawosławnego było 35483. 

Ten pobyt Rosjan widoczny jest ciągle w kilku 
miejscach współczesnego układu przestrzennego 
miasta (szczególnie jeśli chodzi o nekropolie i bu-
dowle sakralne), chociaż szereg obiektów związa-
nych ze społecznością i kulturą prawosławną ule-
gło całkowitemu zniszczeniu bądź przekształceniu. 
Konstatacja ta dotyczy przede wszystkim obiek-
tów będących śladami po bytności wojsk rosyjskich 
w XIX-wiecznej Łodzi. Okres pobytu rosyjskich jed-
nostek w Łodzi można w zasadzie wyznaczyć datami 
związanymi z wybuchem powstania styczniowego 
i I wojny światowej, czyli momentem pojawienia 
się tutaj celem spacy ikowania polskiego ruchu 
niepodległościowego i wycofaniem się wraz z klę-
ską w operacji łódzkiej4. 

3 Pierwaja wsieobszczaja pieriepis nasielenija Rossijskoj Imperii 
1897 goda, T. LVI: Pietrokowskaja gubiernija, Pietierburg 1904, 
s. 92–95. 

4 Po klęsce powstania listopadowego w Łodzi nie stacjonował 
stały garnizon wojsk rosyjskich. Jeszcze w trakcie wojny polsko-
-rosyjskiej w 1831 r. elita miasta złożyła homagium i wysłała list 
wiernopoddańczy do Iwana Paskiewicza. Wśród ludności mia-
sta zdecydowanie dominowali wówczas Niemcy i tak też było 
w kolejnych popowstaniowych latach. Przez władze rosyjskie 
odbierani oni byli jako praworządni wobec systemu carskie-
go panującego w Królestwie Polskim. W razie konieczności do 
Łodzi przysyłano żołnierzy z pobliskiego garnizonu w Łęczycy. 
Ponadto w Łodzi mogły chwilowo przebywać jednostki podczas 
przemarszów na manewry i ćwiczenia. 

Łódź nazywana bywa miastem czterech kultur: 
polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Z całą 
pewnością pierwsze trzy nacje poważnie przyczy-
niły się do rozwoju gospodarczego miasta i jego 
kultury, gdyż stanowiły w różnych okresach XIX w. 
po kilkadziesiąt procent populacji wśród jego sta-
łych mieszkańców1. W przypadku ostatniej, czyli 
rosyjskiej narodowości, sytuacja jest diametral-
nie inna. Rosjan pośród stałych mieszkańców Ło-
dzi było zawsze bardzo niewielu2, jednak w latach 
zaborów, szczególnie od klęski powstania stycz-
niowego, to oni w poważnym stopniu decydowa-
li o obliczu miasta. Decydowali przede wszystkim 
jako urzędnicy zajmujący najważniejsze stanowi-
ska w aparacie administracyjnym i policyjnym za-
borczego państwa, a także nauczyciele zajmujący 
kierownicze stanowiska w poszczególnych szko-
łach i Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej. Ponadto celem 
zabezpieczenia interesów carskiego panowania 
w tym bardzo szybko rozwijającym się mieście 
przemysłowym stacjonowały w nim jednostki ar-
mii rosyjskiej. Przez ponad pół wieku mundur car-
skiego wojskowego był stałym elementem oblicza 

* Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, Katedra Historii Polski XIX w., 
Instytut Historii, Wydział Filozo iczno-Historyczny Uniwersyte-
tu Łódzkiego.

1 Szerzej zob. J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, 
Łódź 1982, passim. 

2 Tamże. W 1857 r. wśród ludności stałej było tylko 3 prawosław-
nych (Rosjan). Po klęsce powstania styczniowego liczba prawo-
sławnych w spisach ludności stałej Łodzi nieco tylko wzrasta: 
1872 r. – 39 osób (21 mężczyzn i 18 kobiet); 1874 r. – 53 osoby 
(31 mężczyzn i 22 kobiety); 1876 r. – 82 osoby (51 mężczyzn 
i 31 kobiet). W świetle spisu powszechnego z 1897 r. ludność 
prawosławna w Łodzi stanowiła ok. 2,4%. 
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Budownictwo wojskowe w Łodzi

Po raz pierwszy wojska rosyjskie „zamiesz-
kały” na stałe w Łodzi podczas wiosennych wy-
darzeń 1861 r. W dniach 20–21 kwietnia doszło 
w mieście do wystąpień łódzkich tkaczy, czeladni-
ków i wyrobników, którzy podjęli próbę zniszcze-
nia maszyn w zakładach Karola Scheiblera5. Ten 
ważny epizod tzw. łódzkiego luddyzmu zbiegł się 
w czasie z poprzedzającymi wybuch powstania 
styczniowego manifestacjami religijno-patriotycz-
nymi, które miały wówczas miejsce w Łodzi, jak 
również w innych miastach Królestwa Polskiego. 
Obawa przed tymi wystąpieniami skłoniła łódzką 
burżuazję z K. Scheiblerem na czele do wezwania 
rosyjskich posiłków wojskowych celem przywró-
cenia „spokoju i stabilizacji” w mieście. Do Łodzi 
przybyli wówczas żołnierze z garnizonu z Łęczycy, 
którzy spacy ikowali miasto. Rozwój ruchu narodo-
wego i narastanie tendencji niepodległościowych 

5 Zob. Bunt, masa, maszyna. Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 
1861 roku, red. N. Królikowska i C. Pawlak, Łódź 2011, s. 43. 

spowodowały wprowadzenie w Królestwie Pol-
skim stanu wojennego 14 X 1861 r., a władza prze-
szła w ręce naczelników wojennych. Do Łodzi spro-
wadzono rosyjski korpus wojskowy6. 

Zgodnie z decyzją władz wojskowych mieszkań-
cy musieli zakwaterować w swoich domach o ice-
rów i żołnierzy. Było to prawdziwym utrapieniem 
dla właścicieli domów i kamienic, chociaż czerpali 
oni przy tym określone zyski za wynajem nie tylko 
mieszkań, ale także pomieszczeń gospodarczych 
i magazynów na potrzeby wojska. Z biegiem cza-
su zasady kwaterunku wojska zostały nieco złago-
dzone, gdyż wojskowi kwaterowali tylko u wybra-
nych obywateli, natomiast pozostali mieszkańcy, 
którzy nie mieli warunków lub nie chcieli przyjąć 
żołnierzy w swoich domach, opłacali na ten cel 
składki. 

6 K. Jadczyk, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Powstanie styczniowe 
w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014, s. 26 i n. 

1. Panorama Łodzi z końca XIX w. 


