
Serdecznie witamy w Łodzi, która po wielu 

rzekach płynie!  

To nie żart, choć wielu Łodzian o tym nie wie, nasze miasto 

obfituje w CIEKI WODNE (nie mylić ze ściekami! ).  

 

Obecnie, według różnych szacunków, przez obszar miasta przepływa 20 rzek!!!  

Teren Łodzi jest wręcz poprzecinany licznymi strugami i potokami, z których wiele kiedyś 

było zasobne w wodę. Tym samym wpływały na rozwój miasta i okolicznych wsi, które 

potem do niego dołączono. Obecność wielu wartko płynących 

strumieni i drobnych rzek mogących napędzać maszyny i służyć 

do płukania materiałów była jedną z przyczyn ulokowania 

właśnie w Łodzi wielkiego, rządowego ośrodka przemysłu 

włókienniczego. Przybyły do małego miasteczka rolniczego 

Łodzia - Rajmund Rembieliński, nazywany ojcem Łodzi 

przemysłowej, zwrócił szczególnie uwagę na 2 rzeki 

przepływające przez oglądane tereny. Były to Jasień i Łódka. To 

w ich pobliżu, na początku XIX wieku, zaczęły powstawać 

pierwsze warsztaty tkackie oraz bielniki. Nad rzekami 

ulokowano także pierwsze w Łodzi manufaktury włókiennicze,  

a potem wielkie fabryki. Woda zawsze była niezbędna  

w procesie produkcyjnym. Początkowo służyła do farbowania, 

bielenia i płukania tkanin oraz napędzania maszyn. Po 

wkroczeniu rewolucji przemysłowej ogromne ilości wody pochłaniały maszyny parowe oraz 

systemy chłodzenia innych urządzeń fabrycznych. Każda z kilkuset fabryk łódzkich, w tym 

mieście kominów, potrzebowała naprawdę wielkich ilości wody, by móc w ogóle 

funkcjonować. Niestety przemysł mocno wyeksploatował nasze rzeki, które w większości 

zamieniano powoli w kanały ściekowe, a zasób wody, jakie niosły mocno się zmniejszał.  

 

      Mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy z obecności tak wielu rzek, ze względu na ich 

przebieg. Aby móc rozbudowywać miasto, tworzyć budynki i ulice rzeki „chowano” pod 

ziemię. Budowano specjalne tunele, którymi kierowano rzeki, by na ich powierzchni 

budować kolejne obiekty w tym najszybciej rozwijającym się mieście w całej Europie. Liczba 

mieszkańców Łodzi w mniej niż 100 lat (od lat 20 XIX wieku do 1914 roku) zwiększyła się 

bowiem aż 600 krotnie! Tym samym wiele mocno zabrudzonych rzek zaczęło stanowić 

zagrażające zdrowiu kanały, które bezpieczniej było umieścić pod ziemią. Ponadto nasze 



łódzkie rzeki na  terenie miasta lub w pobliżu mają swe źródła, a jak wiadomo rzeki w swym 

początkowym biegu przypominają raczej małe strumyczki i potoki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie nazwy noszą łódzkie rzeki? Można zaobserwować na planie Łodzi znajdującym się powyżej. 

Czasami są to nazwy pochodzące od dawnych osiedli i wsi np.: Olechówka, Bałutka, Augustówka, 

Karolewka, a czasami nazwy zwyczajowe nadawane przez okolicznych mieszkańców. 

Dziś tylko baczni obserwatorzy przemieszczając się po mieście rozpoznają miejsca, w których płyną 

rzeki. To wyzwanie dla każdego z nas, które warto podjąć podczas rodzinnych spacerów i wypraw  

w teren. Trzeba zaopatrzyć się w mapę i odpowiedni strój, a potem w drogę! Ciekawe ile rzek uda 

Wam się odkryć!  

POWODZENIA! 
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