
Projekt 

DrukNr ~5tjl9..P{~ _ 
Projekt z dnia .t/r~~(l, ·UHG tr. 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania ulicy nazwy aleja PoznaIiskich. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq,dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 281/10, 
281/9, 283/26, 284/8, 284/9, 285, 286/2, 28717, 288/2, 288/4, 289/4, 290/4, 291/3, 293/37, 
293/67, 293/48, 293/51, 293/55, 293/57, 293/60, 293/62, 304/2, 304115, 304/16, 308111 
i 308115 oraz cz~sciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 281/8, 282/8, 28411 0, 293/64 
i 308/47, w obr~bie S-2, biegnq,cej w kierunku zachodnim od ulicy lana Kilinskiego 
do projektowanej alei Scheibler6w, nadaje si~ nazw~ : aleja Poznanskich. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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U zasadnienie 

Poznanscy - rodzina przemyslowc6w, dobroczync6w i filantrop6w, kt6rzy na stale 
wpisali siy w pejzaZ Lodzi. Nie tylko tej przemyslowej, ale takze architektonicznej. 

Rodzina Poznanskich byla znana nie tylko z prowadzenia przedsiybiorstwa 
wl6kienniczego. AngaZowali siy oni r6wniez w dzialalnosc filantropijn~. Z ich inicjatywy lub 
przy ich udziale powstaly w Lodzi m.in.: szpital zydowski, pogotowie ratunkowe, cerkiew 
prawoslawna czy L6dzkie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Rodzina slynyla takze 
z zamilowania do kultury i sztuki. 

Dziedzictwo materialne, kt6re pozostawili po sobie Poznanscy, do dzisiaj sluzy 
16dzkiemu spoleczenstwu. Po rodzinie Poznanskich L6dz rna cztery palace. W rezydencji 
Izraela Poznanskiego miesci siy Muzeum Miasta Lodzi (dawniej Muzeum Historii Miasta 
Lodzi, ul. Ogrodowa 15), Urz~d Miasta Lodzi (ul. Zachodnia 47), w palacu jego syna 
Maurycego - Muzeum Sztuki (ul. Wiyckowskiego 36). Palac Karola, brata Maurycego, to 
siedziba Akademii Muzycznej (u1. Gdanska 32), a w rezydencji ich siostry Anny i jej myza 
Jakuba Hertza dziala rektorat Uniwersytetu Medycznego (al. Kosciuszki 4). 

Nie morna nie wspomniec 0 CH Manufaktura, najwiykszym centrum handlowym 
w Polsce, kt6re powstalo w zaadaptowanych budynkach zaklad6w Poznanski ego i 0 hotelu 
Andel's, kt6ry niedawno zostal ogloszony najlepszym hotelem w Polsce 

ZaloZyciel pot~gi rodu w Lodzi - Izrael Poznanski (ur. 25 sierpnia 1833 r. 
w Aleksandrowie L6dzkim, zm. 28 kwietnia 1900 r. w Lodzi) - przedsiybiorca 16dzki 
pochodzenia zydowskiego. Zaliczany razem z Ludwikiem Geyerem i Karolem Scheiblerem 
do trzech 16dzkich "kr616w bawelny" 

Izrael Poznanski w ci~gu niespelna p61 wieku zbudowal prawdziwe imperium 
wl6kiennicze, rodzaj "panstwa w panstwie". U schylku XIX wieku na rozlegly kompleks 
przemyslowo-mieszkalny skladaly siy: palac z ogrodem, zabudowania fabryczne z wlasn~ 
bocznic~ kolejow~ oraz inne obiekty uzytku publicznego (szkola, szpital, straZ pozarna, 
sklepy). Zbudowal dla swoich robotnik6w duzy kompleks mieszkalny vis-a-vis swojego 
kombinatu, przy ulicy Ogrodowej. W ceglanych budynkach zamieszkalo ponad 1000 os6b. 
Prowadzil takZe przyfabryczny szpital, kt6ry istnieje do dzis i nosi imiy dr Radlinskiego. 

Towarzystwo Akcyjne Wyrob6w Bawelnianych LK. Poznanskiego w Lodzi to nie 
tylko sam Izrael Poznanski to takZe pozostali czlonkowie rodziny. Filantropia rodowa, 
wspieranie wszelkiego rodzaju towarzystw dobroczynnych, szpitali przelozylo siy na pasje 
i zainteresowanie niekt6rych czlonk6w rodziny. 

Poznanski byl pierwszym prezesem L6dzkiego Zydowskiego Towarzystwa 
Dobroczynnosci, ufundowal wielki szpital zydowski przy ulicy Sterlinga - wlasnie w tej 
plac6wce leczyl wybitny 16dzki lekarz, dr Seweryn Sterling. Obecnie miesci siy w nim 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3. 

Przewodniczyl komitetowi budowy monumentalnej Wielkiej Synagogi przy 
ul. Spacerowej, na wlasny koszt przeni6s1 drewniany kosci6lek sw. J6zefa z placu 
Koscielnego na teren dawnego cmentarza, s~siaduj~cego z jego jurydyk~, kt6ry nadal stoi 
przy Ogrodowej, a takZe sfinansowal posadzky w nowo powstaj~cym kosciele 
pw. Wniebowziycia NMP. Wsp6lfinansowal budowy cerkwi pw. sw. Aleksandra Newskiego, 
a kiedy w kasie miejskiej zabraklo pieniydzy, wspom6g1 j~. Ofiarowal 30 tysiycy rubli na 



budowy Politechniki Warszawskiej . Wykupil takze od Juliusza Heinzla dzialky pod nowy 
cmentarz zydowski na Marysinie. 

Poznanski mial z zon'! Leoni,! siedmioro dzieci: czterech syn6w - Ignacego, Hermana, 
Karola i Maurycego - oraz trzy c6rki - Anny (Ajdly, p6iniejsz,! zony Jakuba Hertza), Joanny 
Nataliy (p6iniejsz,! zony Zygmunta Lewmskiego) i Felicjy (Fajgy). 

Izrael Poznanski zostal pochowany w grobowcu rodzinnym na nowym cmentarzu 
zydowskim w Lodzi. 

Ja..'1. Schnerch 




