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WSTĘP

C zytając przedwojenną łódzką prasę oraz dokumenty, 
dotyczące historii Łodzi, znalazłem nazwy miejsc, które 
stanowiły dla mnie zagadkę. Takim tajemniczym obiek-

tem była na przykład strzelnica garnizonowa Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr IV.

W opisach budowy parku Ludowego na Polesiu Konstan-
tynowskim przeczytałem o zagrożeniu, jakie dla robotników, 
urządzających park stwarzało korzystające ze strzelnicy wojsko. 
I zacząłem się zastanawiać, w którym miejscu była ta strzelnica. 
W Internecie nie udało mi się znaleźć ani jednej wzmianki na ten 
temat. Przejrzałem kilka opracowań dotyczących garnizonu łódz-
kiego i niczego się o owej strzelnicy nie dowiedziałem. Zacząłem 
pogłębiać swoją wiedzę, ale niestety okazało się, że takie nazwy 
jak „stara strzelnica” na Zdrowiu czy „Bratnia Mogiła” są tylko ha-
słami z odległej przeszłości.

Postanowiłem przywrócić te nazwy i miejsca mieszkańcom 
Łodzi. Rozpocząłem od kwerendy łódzkiej przedwojennej prasy 
oraz Dzienników Zarządu Miejskiego w Łodzi. Dużym ułatwie-
niem były zdigitalizowane zbiory Biblioteki Cyfrowej – Regionalia 
Ziemi Łódzkiej.

Materiałów znalazłem dużo, jednak nadal nie miałem podsta-
wowej informacji: gdzie było to miejsce? Jeśli chodzi o Bratnią 
Mogiłę, znalazłem dokładną lokalizację, lecz położenie strzelnicy 
stanowiło dalej zagadkę. Równolegle prowadziłem poszukiwania 
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dwóch innych obiektów na terenie parku na Zdrowiu. Kiedyś, 
przeglądając stary plan parku na Polesiu Konstantynowskim Ste-
fana Rogowicza z 1930 roku, zauważyłem na nim dwie nazwy, 
które mnie zaintrygowały.

W opisie części wypoczynkowej parku wymieniono Wzgórze 
Niepodległości i Dąb Niepodległości. Jednak reprodukcja planu 
była słabej jakości i nie mogłem ustalić położenia tych obiektów. 
Zanotowałem ten fakt w pamięci i na jakiś czas zaprzestałem dal-
szych ustaleń.

Taki stan trwał do momentu, kiedy zobaczyłem w Internecie 
zamieszczony przez pana senatora RP Ryszarda Bonisławskiego 
fragment planu Łodzi z okresu I wojny światowej. Praktycznie 
niezwiązany z tym tematem, ponieważ był to fragment niemiec-
kiego planu miasta z zaznaczonymi piekarniami. I nagle olśnie-
nie! Na planie naniesiono obiekt o nazwie „Schließstand”. Tak, to 
był widok tej części Łodzi z okresu, który mnie interesował. Teren 
Polesia Konstantynowskiego przed powstaniem parku Ludowe-
go. Zgadzały się ulice, był zaznaczony niemiecki cmentarz wojen-
ny przy Szosie Konstantynowskiej i ciek wodny, a właściwie kanał 
odprowadzający wodę z okolicy plantu kolejowego do rzeki Łód-
ki. Wokół tego cieku powstały później stawy parkowe. Odnala-
złem wreszcie to, czego szukałem od kilku miesięcy. Po nałożeniu 
planu na współczesne zdjęcie satelitarne mogłem już precyzyjnie 
określić historyczne umiejscowienie tej starej strzelnicy.

Niestety, potwierdziły się moje wcześniejsze przypuszczenia. 
Właśnie w tym miejscu w latach 1906–1908 wykonywano wyro-
ki śmierci carskich sądów wojenno-polowych. Chowano również 
straconych w więzieniu przy ul. Długiej (obecnie ul. Gdańska). 
Oficjalnie, według danych urzędowych, pochowano w rejonie 
strzelnicy 115 więźniów.

Strzelnicę znalazłem właściwie przez przypadek. Pozostało 
ustalić lokalizację Wzgórza Niepodległości i Dębu Niepodległości. 
Oryginał projektu parku jest w Archiwum Państwowym w Łodzi. 
Niestety, cyfrowy obraz planu, jaki zobaczyłem na monitorze, 
okazał się równie złej jakości jak ten posiadany przeze mnie.
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Jednak przeglądając inwentarz zasobu dokumentów pozosta-
wionych przez Wydział Plantacji łódzkiego Magistratu, natrafiłem 
na kilka ciekawych pozycji. To był strzał w dziesiątkę. Znalazłem 
bardzo ciekawe pismo i dołączony do niego projekt.

9 września 1938 roku naczelnik Wydziału Plantacji, projektant 
parku Stefan Rogowicz, zwrócił się do prezydenta miasta z pi-
smem, w którym prosił o zgodę na upamiętnienie 20. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wnioskował o nadanie 
wzgórzu usypanemu ze szczątków dawnej strzelnicy zaborców, 
będącej miejscem straceń bojowników o wolność, nazwy Wzgó-
rze Niepodległości, posadzenie na wzgórzu symbolicznego drze-
wa – Dębu Niepodległości oraz wmurowanie pod tym drzewem 
aktu erekcyjnego otwarcia i oddania do użytku ludności miasta 
parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podobnie ciekawym i bezpośrednio powiązanym historycznie 
ze strzelnicą miejscem jest pomnik Poległych. Prawdopodobnie 
żaden z łódzkich pomników nie ulegał takim przeobrażeniom, jak 
ten monument wzniesiony na terenie parku im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

I muszę z przykrością stwierdzić, że żaden inny pomnik nie jest 
w Łodzi tak zepchnięty na margines historii jak ten. Dlaczego? Ist-
nieje pewna tendencja marginalizowania tego miejsca, spowodo-
wana nieznajomością historii.

Również Aleja Zasłużonych dla Miasta Łodzi jest zupełnie za-
pomniana. A przecież posadzone tam drzewa upamiętniają ludzi, 
którzy mieli ogromne zasługi dla Łodzi i nie byli tylko aktywista-
mi partyjnymi.

Warto również przypomnieć historię miejsca kaźni z okresu 
I wojny światowej, nieistniejących wież spadochronowych czy 
szkoły-pomnika na Nowym Złotnie. Przecież jedna z tych wież, 
ta na Polesiu Konstantynowskim, była najwyższą i najnowocze-
śniejszą w Polsce.

Sądzę, że warto zapamiętać te miejsca – zapomniane, lecz war-
te uwagi. My, łodzianie, mamy bardzo bogatą historię, którą warto 
udostępniać i chwalić się nią.
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STRZELNICA NA STAREJ 
MANI1, WZGÓRZE 
NIEPODLEGŁOŚCI  

I DĄB NIEPODLEGŁOŚCI

H istoria strzelnicy garnizonowej na Mani sięga czasów 
ostatniego zaboru i obecności w Łodzi garnizonu ro-
syjskiego. Dokładnej daty powstania tego obiektu nie 

znalazłem. Wiadomo, że w latach 1906–1908 w okolicy strzelnicy 
wykonywano wyroki śmierci carskich sądów wojenno-polowych. 
Chowano również straconych w więzieniu przy ul. Długiej (obecnie 
ul. Gdańska). Oficjalnie, według danych urzędowych, pochowano 
w tym miejscu 115 więźniów. Dziennikarze szacowali liczbę straco-
nych na 137 osób. Według wykazu sporządzonego przez Eugeniusza 
Ajnenkiela2, na Polesiu Konstantynowskim pogrzebano 124 ciała.

Ilu faktycznie skazańców spoczęło w lasku w pobliżu strzelni-
cy? Nie wiemy i pewnie nigdy nie poznamy prawdziwej liczby.

1  Nazwy: Stara Mania, Mania, las na Mani, las konstantynowski są tożsame i okre-
ślają teren na północ od ulicy Konstantynowskiej. Obszarowo jest to północna 
część parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu.

2  Eugeniusz Ajnenkiel, ur. 1 kwietnia 1900 r. w Łodzi, zm. 7 stycznia 1981 r. w Ło-
dzi – polski historyk, działacz partyjny i samorządowy, poseł do Krajowej Rady 
Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II i III kadencji, wicepre-
zydent Łodzi (od marca 1945 r. do lutego 1948 r.), popularyzator dziejów Łodzi, 
dokumentalista.
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Skąd taka rozbieżność w liczbie straconych? Powieszonych 
w lutym i marcu 1908 roku chowano na terenie więzienia przy 
ul. Długiej. W warzywniku pani naczelnikowej spoczęło ośmiu 
straconych w ten sposób więźniów (obecnie w tym miejscu znaj-
duje się skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Legionów). Ciało stracone-
go Dawida Olszera wydano rodzinie.

W roku 1906 wyrokiem sądu wojennego w Łodzi zostali roz-
strzelani: Antoni Kmiecik, Józef Marczewski, Jan Wiechno, Woj-
ciech Pękal, Paweł Goliński, Jan Kosiorek, Bolesław Kaliszewski, 
Bencjon Jakubowicz, Franciszek Adamski, Stanisław Nojman, 
Ignacy Janiak, Roman Gruszczyński.

W roku 1907 ten sam sąd skazał na karę śmierci Stanisława 
Komorowskiego i Stanisława Potasińskiego. Natomiast we wrze-
śniu tegoż roku bez wyroku sądu wojennego, na rozkaz genera-
ła-gubernatora Łodzi Nikołaja Kaznakowa, rozstrzelani zostali: 
Władysław Danielski, Piotr Puchała, Józef Bloch, Teodor Kaszuba, 
Rajnhold Hocht, Bruno Kunick, Emil Obst i Albina Miller.

Millerowa była jedyną kobietą straconą w ramach represji. 
We wrześniu 1907 roku w tkalni Mieczysława Silbersteina przy 
ul. Piotrkowskiej doszło do tragicznych wydarzeń. Trwał strajk. 
Robotnicy wysuwali żądania płacowe, na które zarząd fabryki nie 
chciał się zgodzić. 13 września 1907 roku Robert Feller – członek 
delegacji strajkujących robotników – zastrzelił Mieczysława Sil-
bersteina. Zabójca zbiegł za granicę, zaś ośmiu pozostałych człon-
ków robotniczej delegacji, w tym Millerową, rozstrzelano. Ponad 
100 robotników zesłano do Czelabińska.

W 1908 roku na podstawie wyroku sądu wojennego zostali 
powieszeni: Kacper Pilarek, Władysław Kucharski, Wojciech Bar-
tosiak, Stanisław Bartosiak, Frenkiel Zurek, Jan Mróz (w lutym), 
Władysław Józef Kozłowski i Marcin Borecki (w marcu), Włady-
sław Molik, Marcin Szadkowski, Franciszek Borczyński, Antoni 
Saternus, Maciej Pęcherz, Piotr Straszak i Andrzej Paluszkiewicz 
(w kwietniu), Józef Nowak, Władysław Walczak, Romuald Wal-
czak, Władysław Kasprzak, Jan Ciechanowski oraz Dawid Olszer 
(w maju). Ciało tego ostatniego wydano rodzinie.
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W drugiej połowie 1908 roku zostały stracone 63 osoby. Byli 
to: Aleksander Włoszczański, Feliks Nyga, Stanisław Olesienkie-
wicz, Bolesław Strzała, Walenty Nowicki, Szymon Gralak, Ka-
rol Banaszkiewicz, Jan Boncler, Franciszek Poczekaj, Władysław 
Głuszkowski, Lucjan Zając vel Zajączkowski, Stanisław Gajewski, 
Leon Kilański, Bolesław Wasiak (w czerwcu), Stanisław Pacusz-
ka, Antoni Pacuszka, Marcin Wichorski, Wacław Olczak, Karol 
Kiełpiński, Maksymilian Felisiak, Andrzej Flak, Edward Witkow-
ski i Franciszek Wojciechowski (w lipcu), Antoni Świerczyński, 
Franciszek Palczewski, Bolesław Wieczorek, Jan Radwański, Jan 
Perdek, Konstanty Rybicki, Johan Prędke, Franciszek Wieczorek, 
Wojciech Włoszczyk, Jan Gosek, Bolesław Grzanka vel Grzancka, 
Władysław Łuczak, Bertold Koler (w sierpniu), Władysław Zgier-
ski, Oskar Moch, Antoni Kubiak (we wrześniu), Józef Mucha, Józef 
Peka, Feliks Leśniewski, Michał Bąk, Józef Pieszalski (w paździer-
niku), Stanisław Stasiak, Wawrzyniec Łąbczyński, Jan Włodar-
czyk, Józef Fornalski, Stanisław Szymczak, Ignacy Topolski, Bro-
nisław Głydziak, Stefan Zychowski, Maciej Pakowski, Dominik 
Bukowski, Franciszek Stępień, Jan Stępień, Jan Wasilewski, Jan 
Pyrek, Lucjan Radziszewski, Ryszard Henkel (w listopadzie) oraz 
Adam Sobczyński, Antoni Dolewka i Jan Osiński (w grudniu).

Również w 1909 roku zasądzone przez sąd wojenny kary były 
wykonywane przez powieszenie skazanych. W styczniu 1909 
roku zostali straceni: Antoni Pyda, Marcin Pokojewczyk vel Poko-
jewski, Edward Frank, Wojciech Mikołajczyk, Robert Botke, Stani-
sław Tomaszewski, Feliks Wolski, Józef Szymański, Stefan Kubera, 
w lutym: Władysław Królikowski, Robert Szteinke, W. Chanz, Ro-
man Filipczak i T. Pawłowski, natomiast w kwietniu : Władysław 
Barański, Andrzej Hajduk, Władysław Mintus i Franciszek Soko-
łowski.

W czasie trzech ekshumacji wydobyto szczątki 68 osób. 
27 kwietnia 1920 roku, podczas pierwszej zaplanowanej przez 
władze Łodzi ekshumacji wydobyto 57 szkieletów. 22 lipca 1926 
roku podczas kopania piasku znaleziono cztery szkielety, a 6 lip-
ca 1927 roku w czasie prac przy powstającym parku wykopano 
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siedem kolejnych szkieletów. Czy to byli wszyscy pochowani? 
Wątpię. Tym bardziej że dla zohydzenia tego miejsca władze ro-
syjskie chowały tam, oprócz straconych przeciwników politycz-
nych, również zwykłych przestępców.

Ekshumowane ofiary uroczyście pochowano w pobliżu odsło-
niętego 1 maja 1923 roku pomnika Poległych.

Pierwsza wzmianka o stanowisku strzeleckim w lesie na Sta-
rej Mani ukazała się w „Gazecie Łódzkiej” 21 stycznia 1916 roku. 
Było to obwieszczenie von Braunschweiga z Komendantury w Ło-
dzi o zakazie przekraczania obszaru leśnego na północ od Szosy 
Konstantynowskiej z powodu ćwiczeń wojskowych połączonych 
ze strzelaniem. Obwieszczenie skierowane było do mieszkańców 
Konstantynowa-Brusu i Złotna-Cyganki.

Strzelnica znajdowała się w lesie na Starej Mani w pobliżu 
Szosy Konstantynowskiej (około 0,3 km na północ od niej i około 
0,5 km na zachód od plantu kolei kaliskiej), na osi wschód -zachód. 
Kulochwyt umieszczono od strony zachodniej. Otaczający ją las 
został wycięty na opał w 1915 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku strzelnica oraz 
przyległy do niej teren w dalszym ciągu był używany do celów 
wojskowych. W miarę powiększania garnizonu łódzkiego o nowe 
jednostki pojawiła się potrzeba przebudowy strzelnicy. W 1923 
roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wręcz nakazało rozpoczę-
cie budowy stałego obiektu. 18 czerwca 1923 roku Szefostwo In-
żynierii i Saperów Dowództwa Okręgu Korpusu IV informowało 
Magistrat Miasta Łodzi o takim rozkazie, wydanym przez V Depar-
tament MSWoj. Strzelnica w lasku na Mani była zbyt mała i przez 
to niebezpieczna dla ćwiczących wojsk i mieszkającej w pobliżu 
ludności. Było tak wielu chętnych do korzystania ze strzelnicy, 
że musiano sporządzać harmonogramy zajęć dla poszczególnych 
jednostek. Oprócz wojska ćwiczyła tutaj również Policja Państwo-
wa oraz odbywały się zawody strzeleckie organizacji paramilitar-
nych.

W odpowiedzi na wspomniane wcześniej pismo władze Łodzi 
zaproponowały kilka miejsc lokalizacji. Proponowano plac na 
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polach obok wsi Srebrna – Złotna, plac na północ od wsi Marja-
nów, plac między miejscowościami Chocianowice – Kolonia Ksa-
werów – Widzew – Laskowice, plac koło miejscowości Rogi.

Niestety, komisja powołana przez Dowództwo Okręgu Korpu-
su nr IV orzekła, że żadne z tych miejsc nie nadaje się na strzelni-
cę garnizonową. Jedynym odpowiednim miejscem była, zdaniem 
dowództwa, aktualnie używana strzelnica. Władze miasta oczy-
wiście odmówiły zgody na rozbudowę obiektu w tym miejscu.

Ostatecznie w 1929 roku zaproponowano wojsku teren po-
łożony w majątku Biedermannów na Brusie. Jednak i tam udało 
się sprawę sfinalizować dopiero po przyznaniu przez Magistrat 
m. Łodzi kwoty 15 tys. zł na budowę nowej strzelnicy.

Jednocześnie pojawił się problem istnienia całego komplek-
su wojskowego Mania, ponieważ na Polesiu Konstantynowskim 
powstawał park Ludowy. W 1928 roku zawody strzeleckie zor-
ganizował Komitet Obwodowy Związku Strzeleckiego – wtedy po 
raz ostatni w prasie i dokumentach pojawia się nazwa strzelnica 
wojskowa.

W historii strzelnicy na Mani znajdują się również epizody… 
kryminalne. Jak donosiła „Ilustrowana Republika”, w 1928 roku 
w okolicy znajdowała się drukarnia fałszerzy weksli. Po skończo-
nej pracy chowali oni maszynę drukarską w przystosowanej kry-
jówce na starej strzelnicy.

17 maja 1924 roku strzelnica w lesie na Mani była miejscem 
wykonania wyroku śmierci na komuniście Samuelu Engelu. Engel 
28 kwietnia 1924 roku zastrzelił w parku Źródliska agenta poli-
cji politycznej Edwarda Łuczaka i został za ten czyn skazany na 
karę śmierci przez rozstrzelanie. Również w tym miejscu, w nocy 
z 6 na 7 maja 1927 roku, żołnierze 28 Pułku Strzelców Kaniow-
skich wykonali wyrok śmierci na Adamie Walaszczyku, zabój-
cy prezydenta Łodzi Mariana Cynarskiego. Dziwić może sposób 
wykonania wyroków, bo przecież rozstrzelanie było śmiercią 
honorową. Niestety w tym czasie, przy wyraźnej dezaprobacie 
i licznych protestach, wykonywaniem wyroków śmierci sądów 
doraźnych zajmowało się wojsko. Co prawda już 2 maja 1927 roku 
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„Rozwój” informował o przybyciu do Łodzi na stałe kata, który 
miał wykonywać zasądzone wyroki śmierci, jednak dotyczyło to 
tylko orzeczeń w trybie zwykłym. Wyrok wykonano więc po woj-
skowemu i w miejscu niezagrażającym osobom postronnym, czyli 
na strzelnicy garnizonowej.

O potrzebie budowy parku zaczęto mówić już w 1919 roku. 
Według założeń Wydziału Plantacji Miejskich miał powstać park 
ogólnodostępny o leśnym charakterze. W tym samym roku zaczę-
to prace przy niwelacji terenu oraz założono szkółki drzew i krze-
wów. Ale dopiero siedem lat później, 14 marca 1929 roku, na po-
siedzeniu Magistratu m. Łodzi zatwierdzono plan budowy parku 
Ludowego na Polesiu Konstantynowskim o obszarze 237 ha. Pro-
jekt wykonał w roku 1930 ogrodnik-architekt Stefan Rogowicz. 
Niestety, strzelnica opóźniała realizację prac w części wypoczyn-
kowej parku.

W latach 1927 i 1928 prowadzono prace przy zaprojektowa-
nych stawach. Prace wykonano połowicznie i dopiero w 1935 
roku zaplanowano ukończenie całego zespołu stawów. Nad brze-
giem jednego z nich zaprojektowano wzgórze. Projekt tej części 
mógł być zrealizowany dopiero po opuszczeniu terenu przez 
wojsko.

13 sierpnia 1930 roku na strzelnicy „Mania” odbyły się ostat-
nie zawody strzeleckie, zorganizowane przez Łódzki Okręgowy 
Związek Stowarzyszeń Strzeleckich, Łowieckich i Łuczniczych. 
W strzelaniu do rzutków inż. Adam Krzymuski (według innych 
źródeł Krymski) uzyskał wynik lepszy od oficjalnego rekordu Pol-
ski, uzyskując 49 strąceń. W ten sposób zajął on pierwsze miejsce. 
Drugie miejsce zdobył inż. Sułecki, strącając 37 rzutków, a trzecie 
miejsce dyr. Julian Miller z wynikiem 36 rzutków. Był to piękny 
akcent, kończący historię tego obiektu (od maja 1930 r. działała 
już nowa strzelnica garnizonowa na Brusie).

Ostatecznie prace wokół Wzgórza Niepodległości zakończono 
w 1936 roku, kiedy to wykończono staw i wymodelowano wzgórze.

9 września 1938 roku naczelnik Wydziału Plantacji, projek-
tant parku Stefan Rogowicz zwrócił się do prezydenta miasta 
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z pismem, w którym prosił o zgodę na upamiętnienie 20. rocznicy 
odzyskania niepodległości. Wnioskował o nadanie wzgórzu usy-
panemu ze szczątków dawnej strzelnicy zaborców, będącej miej-
scem straceń bojowników o wolność, nazwy Wzgórze Niepod-
ległości, posadzenie na wzgórzu symbolicznego drzewa – Dębu 
Niepodległości oraz wmurowanie pod tym drzewem aktu erek-
cyjnego otwarcia i oddania do użytku ludności miasta parku im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do pisma dołączono wizualizację 
pergoli umieszczonej na wzgórzu, jednocześnie otaczającej posa-
dzony dąb. Na pergoli z siedmiu kolumn zakończonych podkową 
attyki miały widnieć daty: 1831, 1863, 1905, 1918.

Niestety, na piśmie widnieje ręczna adnotacja: Zwraca się 
przedstawiony do zatwierdzenia projekt, gdyż w obecnej formie nie 
nadaje się do rozpatrzenia. Uroczystość miała się odbyć 11 listo-
pada 1938 roku.

Tyle dokumenty. Chociaż w prasie łódzkiej z 1938 roku nie ma 
wzmianki o tym wydarzeniu, wzgórze jednak powstało i dąb zo-
stał zasadzony. Obecnie widać zaprojektowaną formę tego miej-
sca. Rośnie tam dąb szypułkowy, prawdopodobnie ten zasadzony 
w 1938 roku, o czym świadczą obwód jego pnia (304 cm) i wyso-
kość (24 m). Dąb był fachowo przycinany, aby utworzyć koronę 
w kształcie baldachimu przykrywającego wzgórze. Wokół dębu 
jest symboliczne otoczenie, utworzone z dużych głazów narzu-
towych.

Kiedy zapoznałem się z treścią pisma Stefana Rogowicza 
w sprawie upamiętnienia tego tragicznego w historii Łodzi okre-
su, zrodziła się we mnie idea dokończenia tego projektu. Pomysł 
niezrealizowany w 20. rocznicę odzyskania niepodległości mógł 
być pięknym akcentem 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

16 listopada 2016 roku z mojej inicjatywy, przy dużym zaanga-
żowaniu pani radnej Rady Miejskiej w Łodzi Małgorzaty Moskwy-
-Wodnickiej, podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi ustano-
wiono ten pamiątkowy dąb pomnikiem przyrody.

19 września 2018 roku, również na mój wniosek, podczas 
LXXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi podjęta została uchwała 
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o budowie na Wzgórzu Niepodległości obelisku, poświęconego 
pamięci łódzkich rewolucjonistów – bojowników o wolność. Au-
torami projektu zostali: mgr inż. arch. Andrzej Herburt i mgr inż. 
arch. Michał Aulak. Monument został zaprojektowany w formie 
trzech głazów – w bocznych głazach wykute zostały daty: 1831, 
1863, 1905 i 1918, a na środkowym głazie została umieszczona 
tablica z napisem:

„Wzgórze Niepodległości”
usypane na miejscu
dawnej rosyjskiej
strzelnicy wojskowej
będącej w latach 1906–1908
miejscem straceń
Bojowników o Wolność.
27 maja 2019 roku pomnik ten został odsłonięty. Uroczystość 

z udziałem władz miasta, organizacji kombatanckich, harcerzy 
i młodzieży szkolnej odbyła się w 99. rocznicę pierwszej ekshu-
macji ofiar caratu. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

7 września 1922 roku Aleksy Rżewski podczas sypania kopca-
-mogiły poległych w pobliżu strzelnicy – tam, gdzie rok później 
stanął pomnik Poległych, wypowiedział znamienne słowa:

W dniu dzisiejszym powstają z mogił cienie bohaterów i błogosławią 
waszej pracy, waszym uczuciom, waszej pamięci… Wdzięczne są wam 
cienie poległych, żeście nie zapomnieli o tych, którzy krwią swoją to-
rowali drogę do wolności… Wstają w naszej pamięci wszyscy ci, którzy 
umarli śmiercią bohaterską… Wstają z mroków niepamięci i wzywają 
was do dalszej pracy nad uwiecznieniem zrębów Polski Niepodległej. 
Torowaliśmy Jej drogę do wolności i krwią ofiarną manifestowaliśmy 
zawsze wobec całego świata nieprzedawnione nasze prawo do samo-
dzielnego bytu państwowego3.

3  Rżewski Aleksy, Przemówienia na grobach straconych przez sąd carski rewolucjo-
nistów polskich w Łodzi w latach 1906/7/8, Łódź 1929, s. 2.
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Wzgórze Niepodległości bardzo często mylone jest z pagór-
kiem, znajdującym się przy al. Unii. W miejscu tym zaplanowa-
no i wykonano w latach 1934–1936 małokalibrową strzelnicę 
sportową wraz z otaczającym ją torem saneczkowym. Na pagórku 
umieszczono pawilon szatni, który mylony jest z projektowaną 
pergolą na Wzgórzu Niepodległości. Myślę, że zamieszanie to jest 
skutkiem błędu na mapie w skali 1:100000 Wojskowego Instytu-
tu Geograficznego z 1937 roku. Błąd ten powielany był również 
na mapach niemieckich i rosyjskich z okresu drugiej wojny świa-
towej. Na mapach tych budynek pawilonu szatni zaznaczony jest 
jako pomnik. O mechanicznym powielaniu tych map świadczy 
fakt zaznaczenia na nich pomnika Poległych, który został znisz-
czony przez Niemców na początku okupacji w 1939 roku.
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