Od nitki do sukni
Historia Starego Widzewa
Projekt łączy działania artystyczne, edukacyjne i kulturalne. Został zrealizowany przez grupę
nieformalną Szycie życia (       @szyckazdymoze) przy wsparciu Fundacji Prospołecznej Poducha.
W ramach projektu odbyły się wycieczki po Starym Widzewie, do Fabryki Nici Ariadna S.A.,
a także do pracowni artystycznych działających w Zakładach Przemysłów Twórczych WiMa.
Zrealizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz konkurs fotograficzny i wystawę
prac. W działania włączyli się mieszkańcy Starego Widzewa. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób powstał „Osiedlownik po Starym Widzewie” (dostępny na www.fundacjapoducha.pl).
Znalazły się w nim zdjęcia wykonane przez mieszkańców oraz ilustracje przygotowane przez
dzieci w czasie warsztatów. W ten sposób chcemy zachęcić do poznawania historii
i współczesności Starego Widzewa.

Zabierz ze sobą „Spacer-mapę” i poznaj Stary Widzew.
Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Fabryce Nici Ariadna S.A., Dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 37 im. Janusza Kusocińskiego oraz Autorom zdjęć: Karolowi Pilarzowi                 
i Sebastianowi Stolińskiemu.
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Sfinansowano ze środków zadania Miejski Program Mikrograntów współfinansowanego ze środków Miasta Łodzi
realizowanego przez Centrum OPUS.

Widzewska Manufaktura

Budowę fabryki we wsi Widzew, nad rzeką Jasień, rozpoczął w 1879 Juliusz Kunitzer
wraz z Juliuszem Heinzlem. W 1894 Manufaktura Bawełniana Heinzel i Kunitzer
zatrudniała 1020 robotników, a na początku XX w. już 3320. Miarą rozwoju fabryki
było m.in. utworzenie Towarzystwa Akcyjnego. Dzięki aktywności Kunitzera do
fabryki dojeżdżał tramwaj. Rozwój przedsiębiorstwa zahamowały strajki i wystąpienia
robotnicze. Po śmierci Kunitzera, który zginął w zamachu w 1905, kierowanie
fabryką przejął Oskar Kon. W 1910 fabryka zmieniła nazwę na Widzewska
Manufaktura. Oskar Kon w 1912 wszedł do zarządu firmy, a w latach 20. był jej głównym akcjonariuszem.
W tym czasie powstał nowy odział zajmujący się produkcją maszyn włókienniczych oraz części zamiennych.
Ten obszar produkcji będą kontynuowały zakłady WiFaMa po II wojnie światowej.   W 1927 Widzewska
Manufaktura zatrudniała 10 tysięcy robotników. Okres międzywojenny to czas rozwoju, ale też  problemów
finansowych fabryki, która dwukrotnie była postawiona w stan upadłości. W czasie II wojny światowej fabryka
była częścią koncernu Hermana Goeringa, powstały tu zakłady koncernu Zellgarn, w których produkowano
włókna kazeinowe wykorzystywane m.in. w lotnictwie. Ta część produkcji, a także eksperymenty z wyrobem
chemikaliów zostały rozwinięte po 1945 przez Zakłady Włókien Sztucznych Anilana (później Zakłady Włókien
Chemicznych „Chemitex-Anilana”). Fabryka zaprzestała produkcji w latach 90. XX w. Widzewska Manufaktura
w 1949 została przekształcona w Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja. Obecnie część
zakładów tworzy WiMa Zakłady Przemysłów Twórczych. Działają tu pracownie artystyczne i projektowe,
odbywają się warsztaty, koncerty i spotkania. W 2017 w ramach festiwalu Czterech Kultur powstał mural,
autorstwa brytyjskich artystek - Nomad Clan. Przedstawia słowiańską boginię Mokosz, która była z „matką
ziemi wilgotnej”, dającą obfite plony, ale również opiekunką kobiet, patronką przędzenia lnu i strzyżenia
owiec. Widoczne na muralu kury odnoszą się do ofiar składanych bogini przez młode kobiety.

Mozaika - Pocałunek miłości

Mozaika w przejściu podziemnym pod ul. Piłsudskiego. W jej centrum, w kole znajduje
się serce ujęte dwiema parami dynamicznych form. Najważniejsze jest przesłanie
pracy - optymistyczne, otwierające widza na sztukę i… miłość. Mozaika powstała
w 2013, została zaprojektowana i zrealizowana przez Andrzeja Miastkowskiego                  
vel Egon Fietke, w jej powstaniu uczestniczyli również łodzianie.

„Domki kunitzerowskie”

Wokół Widzewskiej Manufaktury wybudowano w końcu XIX w. osiedle drewnianych domków, było ich aż 150.
Powstała szkoła, szpital przyfabryczny i konsum. Obszar był rodzajem miasteczka, administracyjnie będącego
jednak wsią (ta część Widzewa została włączona do Łodzi w 1906), w której działała jedna z większych fabryk,
zatrudniająca na początku XX w. ponad 3 tysiące robotników. Domki przetrwały do lat 60. XX w.

Kościół p.w. św. Kazimierza

Kościół wzniesiono w latach 1925-36, autorem projektu był Józef Kaban-Korski,
jednak otynkowano go dopiero na początku XXI w. Jest to świątynia na planie
krzyża łacińskiego, trójnawowa, w stylu neoempirowym. Wewnątrz znajduje się
pięć ołtarzy. Na uwagę zasługuje ambona w kształcie łodzi oraz mozaika ołtarza
głównego z przedstawieniem Niepokalanego Poczęcia. Elewację zdobią dwie
wieże, zastosowana dekoracja jest delikatna i oszczędna w formach. Nad wejściem
znajduje się płaskorzeźba ukazująca koronację NMP.

Kino Pokój

Przy kościele wybudowano w 1929 dom parafialny. Mieściło się tu kino „Bratnia
Strzecha”, po wojnie mieściło się w nim kino – Pokój. Obecnie budynek jest
gruntownie przebudowany, a drobne elementy dawnej bryły można rozpoznać
w obecnym bloku mieszkalnym u zbiegu ul. Kazimierza i ul. Niciarnianej.

Stadion RTS Widzew

W 1928 powstał Klub Sportowy „Widzewska Manufaktura”, który otrzymał od kierownictwa fabryki plac
przy ówczesnej ul. Rokicińskiej, obecnie zabudowania stadionu RTS Widzew. Było tu boisko do piłki nożnej,
infrastruktura do uprawiania lekkiej atletyki, boiska do siatkówki i koszykówki, strzelnica i korty tenisowe.                         
Po II wojnie światowej Robotnicze Towarzystwo Sportowe (założone w 1922) przejęło dawne tradycje, a przede
wszystkim rok założenia Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego – 1910 i przeniosło się na boisko należące
do Klubu Sportowego „Widzewska Manufaktura” i tak jest do dzisiaj. Obecny stadion został wzniesiony w latach
2015-17.

Fabryka Nici Ariadna S.A.

Fabryka Nici Ariadna S.A. powstała w 1897 i była to pierwsza na ziemiach polskich
fabryka nici. Jest to jedna z nielicznych łódzkich fabryk, które przetrwały ustrojową
transformację po 1989 i od powstania – z drobnymi przerwami, aż po dziś
nieustannie produkuje nici! Manufakturę Niciarnianą we wsi Widzew założył Juliusz
Kunitzer wraz z Lejzorem Lourie. W 1898 fabryka zatrudniała ponad 400 osób.
Maszyny i wykwalifikowani pracownicy pochodzili głównie z Anglii. Nastawiona na
rosyjskie rynki zbytu fabryka szybko musiała się zmierzyć z konkurencją, w postaci
Newskiej Fabryki Nici działającej w Petersburgu. Rozwiązaniem okazało się połączenie z konkurencją
w ramach angielskiego koncernu. Od 1906 zarząd i kadra kierownicza fabryki składała się głównie z Anglików.
Powstaje osiedle robotnicze, jadłodajnia, szpital, działała też biblioteka i świetlica. Ważną rolę odgrywał sport,
szczególnie wspierano tenis i piłkę nożną, ale powstało też boisko do krykieta. W czasie I wojny światowej
w zakładach prowadzono naprawy telefonów. Po odzyskaniu niepodległości, krótko kontynuowano produkcję
telefoniczną, jednak szybko powrócono do produkcji nici. W 1946 zmieniono nazwę fabryki na Państwowe
Zakłady Przemysłu Bawełnianego nr 16, a trzy lata później zakłady otrzymały imię Hanki Sawickiej. W 1964
patronką firmy stała się Ariadna. Obecnie produkuje się tu nici o wyjątkowych właściwościach np.: ogniotrwałe,
wodoodporne, fluorescencyjne czy niewidoczne w świetle podczerwonym. Produkowane są również nici
specjalistyczne, używane w przemyśle budowlanym, spożywczym, czy poligraficznym. W kategorii nici do szycia
produkuje się przede wszystkim nici poliestrowe o różnej wytrzymałości, ważną gałęzią produkcji są bawełniane
nici hobbystyczne przeznaczone do rękodzieła. Rocznie fabryka produkuje 800 ton nici.

„Pawiak”

Naprzeciwko Fabryki Nici Ariadna S.A. znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Niciarnianej 5, obecnie tuż przy
stacji kolejowej. Budynek przypominający architekturę obronną, nazywany był Pawiakiem. Wielu mieszkańców
domu to dawni lub obecni pracownicy fabryki.

Osiedle robotnicze (Grembach)

Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od niemieckiego słowa Grenzbuhl, określającego
miejsce na krańcu miasta. Osiedle dla pracowników Widzewskiej Fabryki Niciarnianej
powstało latach 1906-8. Znajduje się ono przy ul. Czechosłowackiej. Teren był
ogrodzony, na osiedle wchodziło się przez zamykaną na noc bramę, a nad porządkiem
czuwał stróż. Osiedle składa się z 6 parterowych budynków umieszczonych w dwóch
szeregach po 3 budynki. Każdy z domów składa się 8 mieszkań usytuowanych po obu
stronach budynku. Z trójkątnej sieni wchodzi się do dwóch mieszkań, każde składa
się z dwóch izb, o powierzchni ok. 30 m2. Dopełnieniem osiedla były szeregowo umieszczone komórki, pralnie,
magiel i ubikacje oraz niewielkie ogródki.

Park im. Roberta Baden Powella

Naprzeciwko Fabryki Nici Ariadna S.A. znajduje się park im. Roberta Baden Powella - założyciela skautingu.
Znajduje się tu dla dzieci plac zabaw, górka, a także amfiteatr. Jest tu wybudowana w latach 90. XX w. hala
sportowa MOSiR. Ten zielony obszar jest świetnym miejscem na spacery lub sportowe aktywności. Jest
połączony z Parkiem im. 3 Maja.
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