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CZĘŚĆ I-sza.

Z którejkolwiek dziś strony wjeżdżalibyśmy do Łodzi, 
las kominów i unoszący się nad nimi obłok dymu i pyłu 
wskaże, że stajemy u kresu podróży. Znalazłszy się na 
ulicach tego olbrzymiego miasta, odrazu spostrzegamy, że 
wyr >sło ono w oczach jednego pokolenia. W zrost jego 
porównać można jedynie ze wzrostem miast amerykańskich, 
a dzieje tego olbrzyma skreślić można albo w kilku s ło 
wach, albo w kilkunastu poważnej objętości tomach. Jego 
historya, to historya wielkiej cząstki narodu polskiego, to 
historya podwalin naszego nowego życia, nowych dążeń 
i nowych celów, to historya walki naszej o byt, o jutro.

I żadne z miast naszych niema podobnej historyi, bo 
żadne nie zdobyło się na tyle siły, na taką energię, na 
takie zaparcie się siebie dla osiągnięcia celu przez tych, 
którzy tu osiedli. W  żadnem mieście naszem nie g raso
wała taka silna gorączka zdobycia mienia i w żadnem 
z nich polak nie dowiódł tak swej pracowitości, jak na 
bruku Łodzi. Każdy przybysz nowy zmieniał się w tych 
murach do niepoznania, każdy ukrywał własne ja, by tylko 
mógł podo łać  biedź za innymi w pogoni, której celem było 
zyskanie rubla. Łódź, umiejącemu patrzeć na ludzi, dawała 
przedsmak Ameryki na gruncie czysto europejskim.

Dziś łachmanem okryty nędzarz—jutro milioner.
Dziś obliczający ile mu jeszcze brakuje do miliono

wej fortuny—jutro bez dachu nad głową nędzarz.



A takich sylwetek na tym bruku naliczyć można by
łoby tyle ile kto zechciał...

Lecz wstrzymuję się od kreślenia obrazu duchowego, 
albowiem sam wyłoni się z historyi tego miasta, z jego 
rozwoju, walki i stanu obecnego. Zakreślone ramy od
czytu nakazują mi najpierw streścić historyę ukazania się 
Lodzi na widowni dziejów Polski.

Daremnie sięgałbym do kronik przedhistorycznych. 
One milczą o tym szmacie ziemi piaszczystej, nieurodzaj
nej, pokrytej lasami, miejscami błotnistej, a przeciętej wstę
gami dwóch strumieni, z których jeden nieco większy na
zwano szumnie rzeką Łódką, a drugi Jasienią. Na tym 
właśnie skrawku ziemi polskiej leżała wioska, zwana wów
czas Łódką, a należąca do księcia Władysława, będącego 
jej właścicielem na początku XIV wieku. Książe ten, znany 
później w dziejach Polski jako król Władysław Łokietek, 
w r. 1332 darował ją biskupom kujawskim. W r. 1387 
Łódź była w posiadaniu kanonika kujawskiego Piotra 
Śliwki, który ją otrzymał z rąk biskupa Zbyluka, zmarłego 
w r. 1383. W tymże roku 1387 biskup Kujawski Jan na
dał tą wioskę niejakiemu Januszowi synowi Piotra.

Za staraniem biskupów nędzna wioska zamienioną 
została na miasto, czego dowodzi zamieszczenie Łodzi 
w spisie tych miast, które mają dostarczyć pomocy na 
wojnę pruską, Wystawiła też ona w r. 1459 jednego żoł
nierza.

Późniejsze zawieruchy dziejowe jakby zmiotły z po 
wierzchni ziemi to miasteczko, bo nie znajdujemy o niem 
najmniejszego śladu przez ciąg wieków XVI i XVII. Może 
ludność wymarła podczas panującego powietrza morowego, 
może wojska Szwedzkie zdeptały szczątki spalonych do
mostw, bo wiemy tylko, że między Łódką a Jasienią zale
gały lasy. Dopiero kiedy kraj nasz wpadł w ręce Prusa
ków, w r. 1793 dowiadujemy się, że Łódź istnieje, że liczy 
domów 44, ale w tej liczbie jedenaście stoi pustkami, bo



o sad a  posiada zaledwie 190 mieszkańców, przeważnie tru
dniących się rolnictwem. Jakie jednak było to rolnictwo 
i jakie przynosiło plony, niechaj nam dopowie notatka 
stwierdzająca fakt stojących stodół pustkami, ponieważ 
zboża do ich zapełnienia nie starczyło. Z rzemieślników 
Łódź posiadała wówczas 2 garncarzów, 8 stelmachów, 1 
ślusarza, 1 stolarza, 1 krawca i 1 szewca, co również d o 
skonale zaświadcza o skromnych potrzebach mieszkańców 
pierwszej epoki dziejowej Łodzi.

Jedynie rzeczka Łódka, której obcy przybysz dziś do- 
szukaćby się nie mógł w mieście, w owych czasach m u 
siała nieść wodę czyściejszą' i w większej ilości, bo czy
tamy, że wówczas stał na jej korycie młyn wodny, a obok 
niego w pobliżu 2 karczmy, które musiały chyba zadość 
czynić potrzebie owych 190 mieszkańców...

Cała ta ówczesna osada skupiła się w jednem miej
scu, wokoło  modrzewiowego kościółka pod wezwaniem 
Św. Józefa, stojącego wówczas na Starem Mieście, a ery
gowanego w drugiej połowie XVIII wieku, przez biskupów 
kujawskich, za rządów biskupa Ostrowskiego.

Kościół św. Józefa.

Kościół ten w r. 1887 rozebrano i przeniesiono na 
ulicę Długą, naprzeciw fabryki akcyjnego towarzystwa P o 
znańskiego, gdzie stanął na miejscu pierwotnego cmentarza 
grzebalnego, będącego miejscem wiecznego spoczynku dla 
katolików i ewangielików. Doprowadzony do obecnego 
stanu kosztem zmarłego Izraela Poznańskiego, przeznaczony 
został dla robotników w jego fabryce pracujących, jako 
filjalny kościół parafii Wniebowzięcia N. Maryi Panny.

Uposażenie tego kościółka musiało być dobre, bo 
grunty okalające miasto od strony zachodniej, należały do 
tegoż kościoła, a świadczą o tern dotąd przechowujące się 
kopce, kapitulnymi zwane.
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Nowe wojny około r. 1800 znowu Łódź pogrążyły 
w zapomnienie, aż dopiero w r. 1806 jest wzmianka, że 
przeszła ona na własność rządu.

Uspokojenie się kraju dodatnio najwidoczniej w p ły
nęło na Łódź, bo w roku 1820 liczy ona 112 domów 
i 794 mieszkańców. Od tego też czasu, a szczególniej gdy 
postanowieniem Księcia Namiestnika z dnia 18 września 
1820 r. ową osadę zaliczono do rzędu miast fabrycznych,, 
ze wzgiędu na jej korzystne położenie geograficzne, Łódź. 
zaczęła szybkim tempem biedź naprzód, jakby pragnęła po
wetować stratę czasu kilku wieków bezczynnie spędzo
nych. Miasto, a właściwie przylegające doń grunty podzie
lono na 200 placów, włączając w obręb miasta folwark 
Starą Wieś i część dóbr Gałkówek. Place te rozdawano, 
przybyszom niemcom z warunkiem budowania domów we
dług przygotowanego planu i zajęcia się tkactwem. Wa
runki te zachęciły licznych mieszkańców Niemiec, skąd p ły 
nąć zaczęli całą falą. B y ł to lud biedny, niewykształcony,, 
ale chętny do pracy, której we własnym kraju znaleźć nie 
mógł. Otrzymawszy na miejscu, prócz placu i morgi ziemi 
ornej, drzewo na budowę z lasów rządowych, a często
kroć jeszcze i zapomogę w gotowiźnie, energicznie zabie
rali się do pracy i w krótce placów zabrakło. Już w roku 
1823 okazała się potrzeba powiększenia ilości placów dla 
oczekujących na nie kandydatów. A praca na warsztatach 
tkackich wrzeć zaczęła...

W r. 1825 do Łodzi przybył osobiście cesarz Ale
ksander I, a przekonawszy się, że plan zaludnienia tej oko 
licy idzie nader pomyślnie i dostrzegłszy, że Łódź posiada 
bardzo wiele warunków, zapowiadających jej świetną przy
szłość na drodze przemysłowej, rozkazał do miasta przy
łączyć jeszcze wieś Wólkę, część wójtowstwa Zakrzew
skiego i kawał lasu rządowego z ekonomii Łaznów, a ca
łość tego obszaru podzielić na 462 nowe osady rzemieśl-



nicze i siedm większych placów, by pierwsze oddać osa
dnikom, a ostatnie przeznaczyć pod budowę zakładów fa
brycznych.

Rozporządzenie to ostatecznie zdecydowało o przy
szłości Łodzi i zapewniło je] rozwój niebywały. W  dw a 
lata później już widzimy 97 nowych domostw, a liczba 
mieszkańców wzrosła do 2843. V

Po wstrząśnieniach roku 1830 Łódź jeszcze szybszym 
krokiem poszła naprzód. Osadnicy niemieccy z Często
chowy, Łęczycy i wielu innych miast i miasteczek sąs ie
dnich, zaczęli gromadnie napływać do nowej siedziby, która 
rozpoczęła ogniskowanie w sobie życia przemysłowego. 
Na wyznaczonych placach stanęły pierwsze fabryki Geyera,. 
Grochmana, Landego, Moesa i Petersa, którzy mają zasługę 
pierwszych pionierów przemysłu łódzkiego.

W r. 1839 sprowadzono do Łodzi pierwszą machinę 
parową o sile 60 koni. W następnym roku ludność mia
sta doszła do poważnej cyfry 20,000 mieszkańców, a w ów 
czas rząd, w celu po raz czwarty rozszerzenia granic za
ludniającego się tak szybko miasta, oddzielił 28 włók lasu  
z leśnictwa rządowego Łaznów. Nowy obszar rozdzielono 
na 300 placów, na których już w r. 1840 wzniesiono 150 
domów, urządzono ogród spacerowy na 36 morgach, w y
tknięto dwa nowe rynki, i kilka ulic, oraz cmentarze k a to 
licki i ewangelicki. Nagły ten wzrost miasta i rozrost 
przemysłu, dla wytwórczości którego nie były jeszcze w y
robione należycie drogi zbytu, zachwiał się nieco w owym 
czasie, bo oto dane statystyczne dowodzą, że w r. 1844 liczba 
mieszkańców zmalała do 14,028 osób, chociaż produkcya 
jakoby zwiększyć się miała nieco. Ten ostatni fakt można 
zaliczyć na karb produkcyi maszyny parowej, ale d o w o 
dem braku popytu na wyrabiany towar, musimy uważać t a  
niespodziewane ujście już osiedlonych w Łodzi tkaczów, 
oraz pończoszników, których liczba warsztatów z 59 w r. 
1840, spadła na 23 w roku 1847. Dopiero w r. 1850 zno-
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wu produkcya wzrastać poczęła, bo wartość jej w tym 
roku doszła do 1,713,000 rb. przy 18,000 mieszkańców 
■i pracy już trzech machin parowych, o sile 120 koni razem.

Rok 1854 stanowi przełomową epokę w dziejach 
przemysłu bawełnianego w Łodzi, w roku tym bowiem 
przybyła pierwsza przędzalnia bawełny na większą skalę, 
zbudowana przy parku miejskim na 18,000 wrzesion i 100 
krosien mechanicznych samotkackich. Założycielem tej fa
bryki był Karol Scheibler, ostatnio dyrektor fabryki Schlos- 
serów w Ozorkowie, a przedtem dyrektor fabryk tkackich 
w Austryi. Uzdolniony fachowiec, energiczny i o wybit
nych zdolnościach technik, znakomicie obeznany z budową 
maszyn przędzalniczych i tkackich, wytrwały w pracy i pe
łen przedsiębiorczości, porzucił pracę na wygodnej posa
dzie i postanowił pójść samodzielnie. Na razie jednak 
spotkał go cios, któryby wielu innych mógł na zawsze 
zniechęcić do walki z ciemnotą, bo oto tkacze ręczni, prze
widując, że maszyny parowe na wielką skalę stanowić będą 
dla nich konkurencyę, zapaławszy zemstą, w r. 1861 wdarli 
się tłumnie do nowej fabryki, zniszczyli mechaniczne kro
sna i fabrykę podpalili. Scheibler nie stracił jednak energii, 
nie zniechęcił się do pracy, ale odbudował zdruzgotane 
maszyny i powiększył całe zakłady, które w r. 1869 już 
liczyły 40,000 wrzesion, a jednocześnie zbudował nową 
tkalnię o 400 krosnach. Dalej już wzrost tej fabryki p ły
nął spokojniej. W r. 1873 budują nową fabrykę z 70,000 
wrzecion i 1200 krosien samotkackich, a w latach 1876 
i 1878 jeszcze dwukrotnie powiększa swe zakłady o 59,000 
wrzecion i powołuje do życia tkalnię o 840 krosnach.
I jeszcze nie na tern kończy, bo w roku następnym buduje 
nowy gmach z 25,000 wrzecion i 525 krosnami, wznosi 
własną gazownię do oświetlania gmachów fabrycznych 
i łączy zakłady odnogą kolejową z drogą fabryczno-łódzką, 
zbudowaną już przedtem dla połączenia Łodzi przez Ko
luszki z Warszawą i Cesarstwem.
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W r. 1881 Karol Scheibler zakłady swoje zamienił na, 
towarzystwo akcyjne z kapitałem 9,000,000 rub., lecz jedno
cześnie prawie zszedł do grobu po pracy pełnej trudów 
i znoju, pozostawiając po sobie zasługę rozwoju przemy
słu bawełnianego w naszym kraju, bo jego praca i energia 
były zachętą dla innych do pracy w tym kierunku. Sani 
zdołał dorobić się miljonowej fortuny, ale jednocześnie 
zbudował nam podwaliny miasta, podtrzymującego byt ca
łego kraju, zatrudnił kilka tysięcy rodzin, wyparł towar 
zagraniczny z naszych rynków i rynków Cesarstwa, a zaw
sze był dobrym obywatelem kraju, w którym osiadł dla 
pracy owocnej. Obecnie zakłady jego zaliczają się do 
pierwszych tego rodzaju w Europie i są tak urządzone, że, 
tylko zła wola czynić może zarzut, aby pracownicy ich nie 
mieli tego, czego spodziewać się mają prawo.

Fabryki Karola Scheiblera.

Zakłady te mieszczą się przy Wodnym Rynku, ulicy 
Kątnej i ulicy św. Emilii, a zawierają w sobie trzy olbrzy
mie przędzalnie i cztery tkalnie bawełniane z 4000 war
sztatów mechanicznych, blicharnię, apreturę, farbiarnię i dru
karnię wyrobów bawełnianych. Ogółem zakłady zatrudniają 
z górą 6000 robotników, prócz całego zastępu majstrów 
i oficyalistów biurowych.

Przy zakładach fabrycznych znajdują się wzorowo 
urządzone domy mieszkalne dla robotników, zajmujące 
ogromną przestrzeń miejscowości zwanej Księżym Młynem, 
która stanowi jakby odrębne wzorowo urządzone miasto,.

Domy robotnicze na Księżym Młynie.

nader schludnie utrzymane, pełne praktycznie zbudowanych 
domków, okolonych ogródkami, z brukowanymi ulicami 
i zastosowaniem wnętrza mieszkań do wymagań hygieny.
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Kosztem fabryki utrzymywane są dla dzieci robotników 
szkółki elementarne, ochrony, wspaniale urządzony szpital, 
przytułek dla starców i kalek, sala zabaw, czytelnia, sklep 
spożywczy i piękny park spacerowy.

Do najstarszych fabryk w Łodzi zaliczyć należy fa
brykę Ludwika Geyera na rogu ulicy Piotrkowskiej i Rynku 
Geyera,' położonego niemal na krańcu miasta w stronie po
łudniowej.

Fabryka L. Geyera

Zakłady te, obecnie towarzystwa akcyjnego L. Geye
ra, składają się z przędzalni bawełny, tkalni i drukarni 
wyrobów bawełnianych, zatrudniające około 1400 ro
botników.

Jeżeli już przeszedłem do fabryk łódzkich, to znie
wolony jestem wymienić cały szereg, zasługujących na ob
szerniejszą wzmiankę. A więc w pobliżu dwóch poprzed
nich, na rogu ulic Fabrycznej i Targowej, znajdują się za
kłady Ludwika i Henryka Grohmanów, składające się 
z dwóch parowych przędzalni bawełny,

Fabryka Grohmana

w których pracuje około 500 robotrików, zamieszkują
cych w domach, zwanych familijnymi, pobudowanych kosz
tem fabryki.

W tejże dzielnicy południowej istnieją jeszcze zakła
dy fabryczne francuskiej fabryki pod firmą „Leon Allart 
i S -ka“ , wyrabiającej wełnę czesankową, oraz fabryka pa
rowa kortów i sukr.a z farbiarnią i apreturą, pod firmą 
„Leonhard, Welker i Girbardt", zatrudniająca około 600 ro
botników.

Dzielnica ta, otaczająca Rynek Geyera, jakkolwiek 
posiadała pierwsze fabryki łódzkie, położone w najdogod-



parowej i apretury, zatrudniające przy 1000 warsztatach 
mechanicznych przeszło 1100 robotników . Fabryka dla pra
cow ników  swoich zbudowała piękny i obszerny gmach fa
m ilijn y  przy ulicy

Domy familijne Heinzla przy ul. Przejazd

Przejazd, gdzie mieści się szkoła i ochrona dla dzieci ro 
botników, oraz wielka sala balowa, wyłącznie dla zabaw 
w spółpracow n ików  fabrycznych przeznaczona i sklep spo
żywczy. Założyciel tej fabryki podobno sam by ł skrom 
nym robotnikiem  tkackim, a m iljonową fortunę swoją za
wdzięcza własnej pracy, zapobiegliwości i oszczędności, 
co za tern większą zasługę poczytać należy.

Fabryka Heinzla przy ul. Piotrkowskiej

niejszych względnie warunkach, bo przy obszernych sta
wach, dostarczających im wodę, przez inne fabryki czer
paną wyłącznie z kosztownych studzien artezyjskich, za
budowała się najpóźniej i wyłącznie przez ludność fab
ryczną. Przeważają tu też domy dla uboższej klasy robo t
niczej na mieszkania przeznaczone. Ulice w tej dzielnicy 
zabrukowane przeważnie kamieniem polnym, do niedawna 
bez chodników, słabo oświetlone i brudne, a mieszkańcy 
tej dzielnicy prawie zupełnie odrębnem życiem żyli od m ie
szkańców dzielnic innych miasta, dopóki tramwaj elek
tryczny ściślej nie połączył z sobą staro i now o-m ie j- 
skiej dzielnicy, z tak zwaną W ólką, czyli dzielnicą po 
łudniow ą.

Posuwając się ku północy napotykamy w dalszym 
ciągu zakłady fabryczne towarzystwa akcyjnego Juljusza 
Heinzla, składające się z tkalni mechanicznej w yrobów  
wełnianych, farbiarni
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Pałac Jul. Heinzla.

Dalej przy ulicach bocznych, po obu stronach Piotr
kowskiej, wśród całej gromady różnego rodzaju fabryk 
mniejszych, zasługują na uwagę większe zakłady: akcyjnego 
towarzystwa M. Silbersteina, których założycielem był 
Markus Silberstein. Są to mechaniczne tkalnie wyrobów 
wełnianych i bawełnianych, zatrudniające około 700 ro
botników, posiadających również domy mieszkalne kosz
tem fabryki zbudowane i szkołę fabryczną dla dzieci. Mar
kus Silberstein zapisał się w pamięci Łodzi wprowadze
niem u siebie ksiąg handlowych w języku polskim pisa
nych, gdy jeszcze’ wszystkie inne fabryki prowadziły takież 
księgi w języku niemieckim.

Fabryka parowa wyrobów wełnianych i bawełnia
nych tow. akcyjnego S. Rosenblatta, zatrudniająca około 
800 robotników. Fabryka pod firmą „Szwarz, Birabaum 
i Low", wyrobów ze sztucznej wełny, zatrudniająca około 
800 robotników. Parowa przędzalnia [wełny i przędzalnia 
kamgarnu Birnbaumów, tkalnia wyrobów wełnianych tow. 
akcyjnego Gustawa Lorenza, zatrudniająca 480 robotników,



Zakłady fabryczne  akc. tow.  I. K. Poznańskiego.

której założycielem był Izrael Poznański, były oficyalista 
kantoru fabrycznego Karola Scheiblera. Rozpocząwszy ód 
niewielkiej fabryczki, swym niepospolitym talentem^ energią, 
pracą i oszczędnością dorobił się kilkunasto miljonowej 
fortuny, oraz głośnej sławy w dzifejach rozwoju przemysłu 
bawełnianego w Królestwe Polskiem, stanąwszy pod tym 
względem obok byłego swego szefa Karola Scheiblera*

fabryka parowa sukna i kortów, przędzalnia i tkalnia Fry
deryka Abla, zatrudniająca 450 robotników, a w stronie 
północnej znajdujemy jedne z największych zakładów to 
warzystwa akcyjnego I. K. Poznańskiego

Fabryka  I. K. Poznańskiego
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W zakładach tych mieszczą si^: przędzalnia, tkalnia, bli-
charnia* apretura i farbiarnia wyrobów bawełnian>ch, za
trudniające z górą 4000 robotników, zamieszkujących do
my familijne, w których mieści się też

Domy familijne Poznańskiego

szkoła o 4 oddziałach dla 300 dzieci pracowników fab
rycznych i ochrona.

Wymienione tu zakłady fabryczne należą do najpo
ważniejszych, obok zakładów podobnych Ludwika Meyera, 
oraz Heizla i Kunitzera już po za obrębem miasta położo
nych, a oprócz nich Łódź liczy jeszcze całe mnóstwo wiel
kich i mniejszych zakładów fabrycznych, na których posz
czególne wymienianie brak nam czasu, wymienić jednak 
muszę przynajmniej to wszystko, co Łódź dziś produkuje, 
aby ten kto nie zna Łodzi, nie przyszedł do wniosku, że 
w grodzie bawełnianym, wyrabiają tylko przędzę i wyroby 
bawełniane. A więc są tam fabryki przeważnie wyrabiające 
różnego rodzaju płótna i płócienka, perkaliki, bajki, bar
chany, sukna i korty, a prócz tego: pończochy, trykotaże, 
rękawiczki, plusze i aksamity, chustki wełniane, koronki, 
taśmy i wstążki, kapelusze filcowe, materye meblowe, wy
roby jedwabne i półjedwabne, taśmę gumową, watę hy- 
groskopijną, kamienie młyńskie, wyroby powroźnicze, po
wozy, chemikalja, laski do parasoli, farby, fortepiany, me
ble drewniane i żelazne, pudełka tekturowe, wyroby i na
rzędzia chirurgiczne, wyroby platerowane, bronzowe, ko
tlarskie, tekturę asfaltową, korki, przyrządy elektro-tech- 
niczne, szczotki, watę jedwabną, krochmal, ozdoby sztuka- 
teryjne, tapety, naczynia kamienne, knoty, szpulki, nici, 
wyroby szklane, koszykarskie, nożownicze, wełnę sztuczną, 
wyroby białoskórnicze, świece, mydło, welocypedy, wyro
by druciane, wagi, transmisye, różne maszyny ręczne i pa
rowe, ogółem miasto obecnie liczy 432 fabryki i przeszło
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120 znaczniejszych zakładów przemysłowych, a próćź tego 
przeszło 2500 tkaczów pracuje na warsztatach ręcznych, 
gdy 80 istnieje fabryk bawełnianych i przeszło 200 weł
nianych.

Produkcyę swą Łódź wysyła przeważnie do Cesar
stwa i na Syberyę, bardzo mało licząc na zbyt w Króle
stwie Polskiem. Wartość produkcyi towaru włóknistego, 
wyrabianego w Łodzi, dosięga rocznie olbrzymiej cyfry 67 
milionów rubli, przy 40,000 robotników, a musimy jeszcze 
wziąć pod uwagę, że z najrozmaitszych względów niepo
dobieństwem jest otrzymać istotnej cyfry produkcyi i mam 
prawo przypuszczać, że wymieniona cyfra może być jesz
cze o wiele podwyższona.

Dla porównania z jaką niesłychaną szybkością Łódź 
rozwijała się na drodze przemysłu, przytoczę tu jeszcze 
kilka danych z lat dawniejszych. A więc w r. 1878 liczono 
w mieście ogółem 500 fabryk wyrobów bawełnianych, 
z produkcyą około 19 milionów rubli i 80 fabryk wyrobów 
wełnianych, z produkcyą wartości 8 i pół milionów rubli, 
a całą produkcyę Łodzi w tymże roku oceniano na 30 mi
lionów rubli. W r. 1884 już statystyka notuje ogólną war
tość produkcyi na 50 milionów i podaje liczbę robotników 
26.000. — W r. 1895 ogólna liczba fabryk wynosiła w Ło 
dzi 349, z produkcyą roczną 67,918,000 rubli przy 40,000 
robotników, czyli wartość produkcyi wszystkich fabryk wy
nosiła tyle, ile dziś wynosi tylko przemysłu bawełnianego 
i wełnianego, a prócz tego w tymże roku 1895 liczono 
wartość produkcyi rocznej zakładów przemysłowych, nie 
zaliczonych do fabryk, na 22 miljony rubli.

W roku 1900 ogólną wartość produkcyi wszystkich 
fabryk łódzkich obliczano na 120 milionów rubli.

Olbrzymie te cyfry muszą imponować każdemu, kto 
się bliżej zastanowi nad tern, że to wszystko zdobyte zo
stało pracą w ciągu zaledwie lat kilkudziesięciu i śmiało
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twierdzić można, że gdyby nie tajemnicza ręka, mącąca k il
kakrotnie już spokojną pracę, rozwój naszego przemysłu, 
w tern ognisku swojem doszedłby do jeszcze poważniej
szych rezultatów.

Przechodząc do zobrazowania dzisiejszego miasta, 
zaznaczam, że w roku 1903 posiadało ono 12,524 budyn
ki murowane i 4,413 drewnianych, czyli razem 16,898 na 
5,400 nieruchomościach, z których należało do obywateli: 
wyznania prawosławnego 162, katolików 501, ewangelików 
2151 i do izraelitów 2586. Co do liczby ludności,' według 
danych urzędowych w r. 1860 Łódź liczyła 32,639 miesz
kańców, a w tej liczbie 4579 żydów, czyli 14%. W roku 
1884 1'czba mieszkańców wzrosła do 106,830, a w tej licz
bie 30,586 żydów, czyli 29%. Spis jednodniowy z roku 
1897 wykazał ogółem 315,000 mieszkańców, a w tej licz
bie 100,000 żydów, czyli 32%. Wzrost liczby tych ostat
nich nie odbywał się drogą naturalną, lecz spowodowało 
go tłumne przybycie żydów z wewnętrznych guberni Ce
sarstwa w końcu zeszłego stulecia, gdzie pobyt został im 
wzbroniony.

W ostatnich czasach ludność Łodzi obliczano na 
400,000 z górą i cyfry tej nie tylko nie można uważać za 
przesadzoną, ale nawet można ją powiększyć, jeżeli weź
miemy pod uwagę Łódź, wraz z przedmieściami.

Mówiąc o narodowościach Łódź zamieszkujących, nie 
mogę pominąć milczeniem, że jakkolwiek w  początkach 
rozwoju miasta, zasiedliło się ono przybyszami pochodze
nia niemieckiego, mieszkających obok ludności polskiej, 
mieszkańcy Łodzi nie objawiali ku sobie nigdy jakie jkol
wiek nienawiści rasowej. Zajęci pracą, gnani gorączką zdo
bycia fortuny lub kawałka czarnego chleba, zapominali 
o sobie wzajemnie i milcząco obok siebie pędzili życie 
w znojnej pracy. Poniekąd jest to i zasługa ludności nie
mieckiej, która nigdy niczem nie starała się dawniej roz-
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drażniać polaków. Żyła z sobą i dla siebie, zatopiona my- 
ślą o jutrze, o przyszłości swych warsztatów, nie zazdro
ściła polakom, gdy ci narówni z nimi porastali w dobro
byt. Jedynie żydzi z Cesarstwa przybyli nie potrafili za
chować się umiejętnie. Pewna arogancya, zuchwałość i ru- 
baszność szybko wyodrębniła ich z pośród współwyznaw
ców, a wkrótce nawet wywołała rozruchy i ogólne obu
rzenie, które tylko dzięki wielkiej energii kapłanów miej
scowych i trzeźwiejszej ludności miasta, dało się uspokoić 
po kilku dniach niepokoju i pewnej liczbie ofiar tego zamętu.

Streściwszy historyę rozwoju przemysłu, muszę rów
nież wspomnieć i o rzemiosłach, które może nie zdołały 
się tu rozwinąć tak silnie jak w innych miastach podobnie 
zaludnionych, jednakże w życiu ekonomicznem odgrywają 
również rolę poważną, a niektóre z nich dokładają starań, 
by swe pracownie zamienić na zakłady fabryczno-przemy- 
słowe. Ogółem w Łodzi jest 23 cechy, a mianowicie: be
dnarzy, blacharzy, cieśli, felczerów, koszykarzy, kowali, 
krawców, malarzy, młynarzy, mularzy, piekarzy, powroźni- 
ków, rzeźników, rymarzy, ślusarzy, stelmachów, stolarzy, 
szewców, sukienników, tkaczy, tokarzy, zdunów i pończo- 
szników. Najstarszym cechem jest cech majstrów tkackich, 
założony jeszcze w roku 1822, a więc w tym czasie kiedy 
Łódź była zaledwie małą osadą tkaczy ręcznych, zaakli
matyzowanych przypadkowo nad rzeką Łódką. Cech ten 
ze wzrostem miasta -rozwijał się nader szybko i w 10 lat 
po zatwierdzeniu liczba członków dosięgła przeszło 60, 
Obecnie liczy to zgromadzenie przeszło 2000 członków, 
a posiada dom własny, jeden z najstarszych domów mu
rowanych w nowej dzielnicy Łodzi, przy zbiegu ulic Piotr
kowskiej i Przejazd.

Dom majstrów róg Piotrkowskiej i Przejazd j
Rzemiosła rozwinąć się tu nie mogły z wielu przy

czyn, a przedewszystkiem z tej, że mogły tylko liczyć na



zbyt w y ro b ó w  dla ludnośc i  fabrycznej. Każdy z zam oż
n iejszych m ieszkańców , doszed łszy  do n iespodz iew ane j  za 
m ożności,  s ta ra ł  się nabywać, w szystk ie  n iezbędne m eble  
i p rzedm ioty  codziennego użytku zagranicą, bo  to p o z w a 
lało im p o n o w ać  innym.

Bucik, okrycie, kape lusz  czy suknię  s p ra w ić  w m a 
gazynie łódzkim , nie należało  do szyku nagle na b ruku  
łódzk im  w y ro s ły ch  elegantek, a sp rzy ja ła  tem u ła tw a  ko- 
‘m unikacya  z W arszaw ą, gdzie też naw et po  na jd robn ie jszy  
szczegó ł tualety u d aw an o  się osten tacy jn ie .  D o  rzem ieśl
nika m ie jscow ego, do jego p racow ni,  w c h o d z o n o  cichaczem 
tylko, w  razie pilnej i koniecznej po trzeby , a lbo  u d a w a n o  
się z reperacyą. Nic tu nie zarob ił  szew c, k raw iec, s toląrz, 
tap icer  miejscowy. Mogli oni tylko liczyć na sp rzedaż  li
chej tandety  i taka też niemal w yłącznie  wyrabiali,  a że na  
tej robocie  mieli również dob re  za robk i,  przy znacznem  za 
p o t r z e b o w a n i^  nie dążyli do u d o skona leń ,  do p o s tę p u ,  bo 
b y ło  to naw et p o n iek ąd  i zbyteczne.

W czora jsza  s łużąca  ze dw oru  wiejskiego lub p a ro b e k  
od  koni, gdy się dziś znalaz ł nagle w  fabryce  i zaczął  za
rab iać  tygodn iow o więcej, aniżeli b ra ł  do tąd  za s łu g  w g o -  
towiźnie  na kwartał,  p rzedew szystk iem  taka  dz iew czyna  
czy m ężczyzna, chcieli co prędzej zrzucić z s ieb ie  w iejskie 
u b ran ie  i p rzeb rać  się po  miejsku. N abyw ali  też now e dla 
s iebie części ubrań , z m aterya łów  jakich  n igdy  nie nosili, 
a więc na ich dobroc i  znać się nie mogli tak  sam o ,  jak 
i na  ich w artośc i.  Płacili też ile ż ą d a n o  i w yb ierali to, co 
było  im podsun ię te ,  b o d a jb y  najmniej g u s to w n e  czy n a j
lichsze w w ykonan iu .  U rządzenia  m ieszkań  w ten sam  
s p o s ó b  dok o n y w an o ,  a więc zapycha ły  się one  gratami 
bez w artośc i,  ale zarazem  i bez gus tu ,  byleby im ponow ały  
tym, którzy jeszcze p o d o b n y c h  rupieci nakup ić  nie 
mogli.

H andel więc nietylko szedł, ale pędził k łusem , a tern 
szybciej, że wszelkie  sprzęty, m ateryały , u b ran ia ,  biżuteryę
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nawet dawano na wypłat ratami tygodniowymi, często bez 
zaliczki, przynoszono do domu, zachęcano do wzięcia, by
leby tylko ktoś wziął. Raty spłacane były sumiennie i pun
ktualnie, bo potrzeby rosły,' wskazywane przez sprytnych 
handlarzy, a nabyte rzeczy szybko się niszczyły, jak zwy
kle każda tandeta.

W tych też warunkach nie mogło rozwijać się rze
miosło takie, jakiebyśmy widzieć pragnęli, ale rozwijało się 
to, jakie było niezbędne.

W  roku 1890 założono towarzystwo majstrów fab
rycznych, pracujących w tkactwie, a nie należących do ce
chu rzemieślniczego. Oprócz tego, do stowarzyszeń zawo
dowych zaiiczyć należy towarzystwo lekarskie, założone 
w r. 1885 z inicyatywy d-ra Józefa Kolińskiego, oraz zwią
zek techników i inżynierów, istniejący jako oddzielna sek- 
cya łódzkiego oddziału towarzystwa popierania przemysłu 
i handlu. Wreszcie straż ogniowa ochotnicza założona 
w r. 1876, licząca około 800;członków czynnych, z po
między których kilku odznaczonych było medalami za czy
ny bohaterskie przy spełnianiu swych dobrowolnie przyję
tych obowiązków. Straż ta dzieli się na kilka oddziałów, 
posiadających w różnych dzielnicach miasta własne bu
dynki do przechowywania narzędzi ogniowych.

| Szopa z narzędziami s traży  ogniowej |

Oprócz tej straży, przy fabrykach Poznańskiego i Schei- 
blera istnieją jeszcze oddzielne oddziały straży ochotniczej, 
zorganizowane z pracowników fabrycznych i kosztem §fa- 
bryk umundurowane. Przyznać należy, że straże te zaopaną 
trzone są w najnowszej konstrukcyi narzędzia do ratowa
nia życia i mienia ludzkiego podczas pożaru.

Oprócz tego istnieją w Łodzi: stowarzyszenie nauczy
cieli i stowarzyszenie subiektów handlowych.
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Na zakończenie  tej p ierwszej części odczytu w sp o m n ę  
jeszcze  o handlu  łódzkim , rów nież mającym o drębne  ce 
chy. Jeszcze przed  trzydziestom a laty trudno  się było  cze
gokolw iek  d o k up ić  w Łodzi, prócz  a r tyku łów  s p o ż y w 
czych i codziennej potrzeby. Całe  ogn isko  hand lu  de ta licz
nego sko n cen tro w an e  by ło  w Rynku S tarego Miasta, w b ru d 
nych jatkach, w p ro s t  wstrętnie u trzym yw anych, w b udach  
zbitych z desek  i p row izorycznie  us taw ianych  na w s p o 
m nianym  rynku, pokrytym  zaw sze  g rubą  w a rs tw ą  lepkiego 
błota , brudu , zdała cuchnącym  i zape łn ionym  o so b is to śc ia 
mi, z którymi nikt nie ra d b y  sp o tk a ć  się w porze  w ieczor
nej, naw et na pryncypalnej ulicy miasta.

Rynek S t a r ego  Miasta

O prócz  tego rynku, ulica łącząca  Stare M iasto  z N o 
wym Rynkiem, zw ana N ow om iejską , rów nież  była  p rz e p e ł 
niona sklepami, a nad to  k aw ałek  ulicy P io trkow sk ie j  do 
rogu Dzielnej. Dalej w  ulicy P io trkow sk ie j ,  lub w ulicach 
bocznych, darem nie  szukalibyśm y jak iegokolw iek  sk lepu , 
p rócz  szynku lub d robnych  sk lep ików  spożyw czych . W  is t
niejących też sk lepach  nikt nie w idzia ł nigdy żadnych  okien 
w y s taw o w y ch .  U w ażan o  je za zupe łn ie  zbyteczne tak  s a 
mo, jak  w szystk im  sk lepom  n adaw an ie  choćby p o z o ró w  
sch ludnego  wygiądu. P ow iem  naw et, że sk lep  nieco czy
ściej u trzym ywany, z okazalszem  wejściem, o d s tręcza ł  kli- 
jentelę, naw ykłą  do p row incyonalnych  b ru d ó w  w sk le p i
kach m ałom iasteczkow ych. W reszcie, handel sk u p ia ł  się 
tylko w małych, c iasnych  sk lepach , bo  w iększe  zajęte b y 
ły zwykle na sk łady  przędzy lub to w ary  fab ryk  m ie jsco 
wych dla sp rzedaży  hurtow ej, a lbo  nakon iec  kan to ry  fa 
bryczne. P ie rw sze  okazalsze  szyby w y s taw o w e  po jaw iać  
się zaczęły w Ł odzi dop ie ro  około  r. 1885, a o k o ło  1890, 
ich liczba  coraz szybciej w zras ta ła ,  g d y  sk ład y  hurtow e 
zaczęły się zw olna u su w ać  do loka lów  parterow ych, z wej-
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ściem z podwórza. Wiele sklepów z najrozmaitszymi przed
miotami znajdowało się w mieszkaniach prywatnych, licząc 
na stałą  klijentelę, biorącą towar na rozpłaty.

Po za handlem drobnym, detalicznym, nikt tu nie m ó
wił ani myślał o sprzedaży czegokolwiek za gotówkę. 
W szystko sprzedawano i nabywano na weksle, które może 
nigdzie tak się nie rozpowszechniły, jak w Łodzi. Weksel 
wystawiano na rachunek zakupów codziennej potrzeby 
sklepikarzowi, ten znowu wystawiał za towary kupcowi 
hurtowemu. Ubranie kupowano na weksel, komorne p ła 
cono wekslami, nie mówiąc już o tern, że cały handel pro- 
dukcyą na miejscu wyrabianą, szedł wyłącznie na weksle, 
czasem po roku dopiero płatne. W terminie płatności za 
weksel przynoszono nowy weksel i opłacano procent. G o
tówka była rzadkością. Weksle tak się rozpanoszyły i tak 
je traktowano poważnie, że o innej walucie, przy zawiera
niu kupna, mowy nie było. I przyznać należy, że w osta
teczności weksle te jednak płacono, bu chociaż notaryusze 
miejscowi otrzymywali ich do protestu po kilkaset dzien
nie, nazajutrz wykupywano i protesty należały do rzadko
ści, naturalnie w czasach normalnych, o ile przemysł nie 
przechodził jakiegoś kryzysu. J

Łódź w prost  rozszalała na punkcie wymiany weksli. 
Najnędzniejszy handlarz, czasem nie posiadający nawet kil
ku rubli własnego majątku, wystawiał weksle jak gdyby 
był panem krociowym i byleby tylko uznany został za dość 
sprytnego kupca, weksle te przechodziły z rąk do rąk jak 
papiery państwowe. Nie było złych weksli, a bankierzy 
i dyskonterzy robili świetne interesy na inkasowaniu tych 
papierów, bo koniec końcem do nich one wpływać n a 
reszcie musiały, gdy potrzeba było gotowizny na wypłatę 
robotników. Bo ta jedyna wypłata musiała już odbywać 
się gotowizną.

Prócz Banku Państwa, istniało w Łodzi zaledwie kil
ka firm bankierskich, to też dyskonterów  prywatnych mia-
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sto  na setki liczyło, a ilu by ło  między nimi lichwiarzy, ci 
tylko pow iedz iećby  mogli, którzy wyszli cichaczem z Ł o 
dzi, p rzek o n aw szy  się, że gw iazda  szczęścia  dla nich nad  
tern miastem zgas ła  lub nie zab ły sn ę ła  wcale. Kopiejka od 
rub la  na tydzień, czyli 5 2 %  b y ło  nader  uczciwym p ro c e n 
tem przy pożyczce, aż do chwili ukazan ia  się now ego  p ra 
wa, zap rasza jąceg o  do kozy za p ob ie ran ie  p ro c e n tó w  w y 
żej nad 12. A p o b ie ran o  i p o  2 do 3 kopie jek  od  rubla  
na tydzień. Ci zaś, którzy pożyczali, płacili chętnie, bo  
handel g o rączk o w o  nienaturalny, p rzynosił  im częs tokroć  
sto  za sto  w ciągu dni kilku, a czasem w ciągu jednej g o 
dziny. W sz y s tk o  to by ło  n iezw ykłe , jak ieś  n ienatura lne , 
a jednak  było  i pozw ala ło  rob ić  fortuny śm iałym , p o m y 
s łow ym  i p rzedsięb io rczym , bo  nic albo nie wiele ryzy
kującym.

Strac iw szy  n a '  jak iem ś p rzed s ięb io rs tw ie  czy handlu* 
kup iec  lub przem ysłow iec  na jspoko jn ie j  og ła sza ł  sw oje  
b ank ruc tw o  i u k ła d a ł  się z wierzycielami swymi, p ro p o n u 
jąc im od pięciu za sto  rubli. I u k ład an o  się, godzono ,  do  
czci kupieckiej p rzyw racano  w czoraj jeszcze n iew y p łaca l
nych d łużników , dając im m o żn o ść  now ego  ryzykow ania  
na cudzy rachunek , bo  w szyscy  tak  niemal p o s tęp o w a li  
i kto nie b a n k ru to w a ł  jeszcze, m yśla ł o bankructw ie , by 
się prędzej tym sp o s o b e m  dorob ić .  Kupcy i p rzem ysłow cy  
nie wiele na tym tracili, bo  to w ar  do sp rzedaży  z góry  
obliczali po  cćnie, w której były  przew idz iane  p o d o b n e  
s t raty. Jeżeli tych s tra t  nie ponosil i ,— ich szczęśc ie ,  k tóre  
znow u im p o zw ala ło  łatwiej się dorab iać .  B łędne, szalone, 
piekielne ko ło  zaczarow ane , w  którym fortuny ros ły  lub 
możyli się nędzarze. P rz e p a d a ł  tylko n ieśm iały  i tchórz l i
wy, nie mający szczęśc ia  do  in teresu  lub obaw ia jący  się 
zbyt silnie k o d ek su  karnego. Rozważni, ostrożni, a śmiali— 
porasta li  w  pierze.

Jeżeli w reszcie  w ogó le  in teresy  się n ieco  zachw iały , 
w yroby  baw ełn iane  nie odchodziły  jak należało —  g o rza ły



fabryki i składy jak pudełka groszowych zapałek, a na> 
miejscu spalonych stawały imponujące nowe gmachy z u— 
doskonalonymi maszynami; miejsce zleżałych towarów lub 
wyszłych z mody, zajmowały towary świeższe i modniej
sze. A handel szedł!..

Na targach artykułów spożywczych taka sama orgia. 
Kolej zaledwie nadążała sprow adzania węgli i bawełny, to  
też produkty sprowadzano jedynie drogą kołową, a i to 
z odległych stron, gdyż poblizkie okolice nieżyzne. W ło ś 
cianie sami nie wiedzieli co żądać za towary swoje, a p a 
nie, których mężowie pobierali kilkusetrublowe w ynagro 
dzenie miesięczne i sługi fabrykantów płaciły każdą cenę 
zażądaną, byleby kupić co chciały, bo dowóz był zaw sze 
mały. Po jedno kurczę wyciągało się setki rąk, po now a
lijkę drugie tyle. P łacono też na wagę złota, a robotnik 
odżywiał się wyłącznie herbatą, kawą, kartoflami, kiszką 
lub wędzonką, bo niczego więcej dokupić się nie by ło  
można.

O dzisiejszym stanie miasta pom ówię w drugiej czę
ści tej pracy.



Spis przezroczy do 1-ej części odczytu.

1. M apka  Łodzi.

2. Kościół św. Józefa.

3. Fabryki Karola Scheiblera.

4. Domy robotnicze na Księżym Młynie.

5. Fabryka L. Geyera.

6. Fabryka Grohmana.

7. Fabryka Heinzla przy ul. Piotrkowskiej.

8. Domy familijne Heinzla przy ul. Przejazd.

9. Fabryka I. K, Poznańskiego.

10. Domy familijne Poznańskiego.

11. Dom majstrów róg Piotrkowskiej i Przejazd.

12. Szopa z narzędziami straży ogniowej.

13. Rynek Starego Miasta.
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CZĘŚĆ II-ga.

Łódź rozciągnęła się wzdłuż szosy, wiodącej ze Zgie
rza przez Pabjanice ku Kaliszowi, na przestrzeni sześciu 
wiorst. Szerokość  miasta jest niewielka, bo z boków  o ta
czają miasto bagna. Środkowa ulica, idąca od placu zwa
nego Nowym Rynkiem aż do placu Geyera należy do naj- 
główniejszyh i na niej koncentruje się cały ruch han
dlowy.

Ulica P io trkow ska . |
(

Dzis zabudow ana szczelnie wspaniałemi pałacami lub 
kamienicami, ozdobionymi szeregiem eleganckich sklepów, 
jeszcze przed czterdziestoma laty była prawie tylko szosą, 
obok  której widniały z obu stron zwykłe rowy przydroż
ne, zarośnięte trawą i napełnione cuchnącymi ściekami 
z fabryk. Wzdłuż tej ulicy stał tu i owdzk dom m urow a
ny, fabryka lub pałac jej właściciela, ale zawsze w oto
czeniu nędznych domków drewnianych, jakby nędzy przy
tulonej do wspaniałego skarbca, napełnionego złotem. Jak
by na pamiątkę i dziś jeszcze można widzieć kilka takich 
nędznych dom ków 4 przy tej ulicy, wciśniętych już między 
wspaniałe domy kilkupiętrowe. Z gmachów przy tej ulicy 
stojących zasługują na uwagę: pałac Hermana Konstandta, 
zmarłego przed kilkunastu laty kupca, który z ubogiego 
pracownika dorobił się miljonowego mienia, a umierając



Pałac  Honstadta.

nie zapom nia ł  o po trzebach  sw ego  miasta. Między innymi 
z w łasnych  fu n d u sz ó w  w y s taw ił  przy tu łek  dla s ta rcó w  
w yznania  m ojżeszow ego , przy ulicy Średniej,  zos taw ia jąc  
kap ita ł  na jego utrzymanie.

W sp a n ia ły  dom  d o ch o d o w y  rodziny  Sche ib le rów , 
w ystaw iony  na rogu ulic P io trkow sk ie j  i Zaw adzkiej,  r ó w 
nież należy do w sp an ia ły ch  g m achów  Łodzi.

Dom S Aheiblera przy ul. P iotrkowskiej

Przed  trzydziestu  laty, zboczyw szy  1> ilkanaście  k ro k ó w  
w k tó rąkolw iek  s tronę  z ulicy P io trkow sk ie j ,  w  ulice b o c z 
ne, w pada liśm y  w ka łuże  b ło ta , bo żadna  p raw ie  z tych  
ulic nie by ła  b rukow ana ,  p rócz  n iektórych, jak np. K o n 
s tan ty n o w sk a ,  jako  w io d ąca  do  m iejscow ych cm entarzy lub 
Dzielna, p ro w a d z ą c a  do  d w orca  kolei. Ulice b o czne  też  
a lbo wcale albo bardzo  s łab o  były  oświetlone w ieczoram i, 
a w zaułkach  kryli się rycerze nocy, n a jsw o b o d n ie j  o b 
dzierający zapóźn ionych  p rzechodn iów . A zapóźn ionym  
był już przechodzień  od godz iny  ósm ej w ieczorem , gdy  
robo tn icy  pow ychodzili  z fabryki i p o zam ykano  kantory . 
O godzinie  10 w ieczorem  Ł ó d ź  p rzy p o m in a ła  już m ia s to  
umarłych. S p o tk a ć  o tej porze  nocy  k o g o ś  na leża ło  do  
rzadkich w y p ad k ó w , bo  m ieszkańcy  chodzili i chodzą  sp a ć  
d o ść  wcześnie , w sta jąc  też w cześnie  do  pracy. O  godz in ie  
4  z rana  budziły  już gości h o te 'o w y c h  szybkie kroki r o 
b o tn ik ó w  do fabryk  pod ąża jący ch  w  drew nianych  trepkach , 
g ło śn o  s tuka jących  po  chodn ikach . D o  odleglejszych ulic 
k tórych granic  częs to  odna leźć  by ło  n iep o d o b n a ,  gdy w y 
p a d ł  jakiś  interes  do  fabryk i przy  nich po łożonych , w p o 
rze w ieczornej niktby nie ryzykow ał się w ybrać , nietylko 
z obaw y  przed  rabusiam i, bezkarn ie  grasu jącym i, ale i w o-
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bec dziur, dołów i wybojów na drogach istniejących, 
a wreszcie trudno się było do jakiegokolwiek domu wie
czorem dopukać, bo zamykano się jak w fortecy, a stru- 
żów nigdzie nie utrzymywano.

O godzinie 8-ej zrana za to wszystkie biura i kanto
ry już są otwarte, we wszystkich sklepach kupujący.

Wspomniałem przed chwilą o hotelach. Jest ich w Ło 
dzi kilka. Do najwygodniej urządzonych należy Grand-Ho
tel, ale obsługę

Grand-Hotel

posiada nie dość uprzejmą i przeważnie tylko niemieckim 
językiem władającą. Hotel Polski, Victoria i Manteufla za
liczane są do pierwszorzędnych, ale wygód w nich szukać 
nie można, a restauracje hotelowe dla ludzi cywilizowa
nych są prawie niedostępne.

Równolegle z ulicą Piotrkowską i równe jej pod 
względem długości, biegną przez miasto jeszcze dwie ulice: 
od strony wschodniej ulica Wólczańska, a od strony za
chodniej ulica Długa. Obie już ubogo prawie zabudowane, 
wiecznie zabłocone i pyłem węglowym pokryte, z wązkimi 
chodnikami, na których dwie osoby mijają się z trudnoś
cią. Dalej z ulic pryncypalnych, po których od lat kilku 
przebiegają tramwaje elektryczne, wymienię jeszcze ulicę 
Konstantynowską, wiodącą od Nowego Rynku ku cmenta
rzom, ulicę Średnią z tegoż Nowego Rynku aż za miasto 
w stronę wschodnią, ulicę Zawadzką, Zachodnią, Wscho
dnią, Południową, Mikołajewską, pasaż Meyera, pasaż 
Szuica, Główną, Przejazd, Nawrot, Zieloną, Spacerową 
i kilka innych. Pozostałe ulice to ciasne przejścia, otoczo
ne brudnymi domami, do wnętrza których nie radziłbym 
zaglądać ciekawym, jeżeli nie chcą narazić na szwank swe
go powonienia i smaku estetycznego.



Przy N ow ym  Rynku stoi gm ach  ra tu szow y  z wieżycz
ką  i zegarem, b a rd z o  m ały  i ba rdzo  ciasny, jak na b iura  
miejskie tak wielk iego miasta. B ogata  Ł ó d ź  jednak  nie 
m oże się zdobyć  na gm ach inny

Ratusz

b ęd ąc  stale zajęta ruchem i rozw ojem  przem ysłu .
P rzy  tymże N ow ym  Rynku stoi nie wielki ro z m ia ra 

mi, ale piękny

Hościół  ewangiel icki  św.  Trójcy

w liniach architektonicznych k o śc ió ł  ewangelicki św. T r ó j 
cy, ok o ło  roku 1890 z g runtu  przebudow any .

Kościół  ewangiel icki  i Ratusz na Nowym Rynku.



Przy ulicy Średniej zasługuje na uwagę gmach Ban
ku. Handlowego,

Bank Handlowy I

oraz piękny gmach towarzystwa kredytowego miejskiego, 
w  którym zarazem mieszczą się biura i archiwum hypoteki 
łódzkiej.

T o w a r z y s tw o  k red ytow e miejskie

W  r. 1872, z inicyatywy Karola Scheiblera, grono 
poważniejszych fabrykantów zorganizowało towarzystwo 
kredytowe m. Łodzi, a nie chcąc obciążać nowego towa
rzystwa długami, wszyscy pierwsi kierownicy instytucyi 
pracowali bezpłatnie. Po raz pierwszy na giełdzie war-

I ii liii 
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Gmach T o w ą r z y s tw a  K redytowego miejskiego.



szawskiej ukazały się listy tego towarzystwa w -r. 1873. 
Tej instytucji i rozumnemu jej kierownictwu Łódź zawdzię
czać może tak szybki rozwój miasta pod względem zabu
dowania się, a nadto trwałości budowanych na spekulacyę 
domów.

W końcu ulicy Średniej znajduje się jeszcze browar 
sukcesorów Anstadta i szpital imienia małżonków Poznań
skich, ich kosztem wystawiony i utrzymywany z procentów 
od zapisanego

Szpital imienia Poznańskich

kapitału wieczystego. Szpital ten należy do najlepiej urzą
dzonych w naszym kraju.

Tuż za szpitalem niegdyś rozciągały się bagna nie
dostępne. Przemysłowiec łódzki Anstadt, czując potrzebę 
stworzenia dla Łodzi i jej mieszkańców miejsca spaceru 
i rozrywki, bagna te ogromnym nakładem pracy i kapitału 
zamienił na wspaniały ogród, zwany Helenowem, budzący 
podziw nawet u osób, nawykłych do oglądania podziwu 
godnych rezultatów pracy

Widok parku Helenów

ludzkiej. Wkrótce też park ten stał się miejscem schadzek 
inteligencyi łódzkiej i ulubionem miejscem wszelkich roz
rywek wśród pięknych drzew, roślin cieplarnianych i klom 
bów kwiatowych, przeglądających się w wodzie sztuczne
go stawu, pełnego ryb, z sztucznie urządzonym wodospa
dem, czarującym tysiącami barw w oświetleniu elektrycz
nością podczas zabaw wieczornych. W parku jest też 
zwierzyniec z pięknymi okazami zwierząt dzikich, c iep lar
nia, piękna grota stalaktytowa, sala balowa i scena teatral
na, oraz bufet obszerny. Kto chce poznać sfery zamoż
niejsze miasta i najnowsze mody — śpieszy do Helenowa 
w porze poobiedniej codziennie.



|  Grota z parku Helenowskiego

Przy  ulicy W idzew skie j,  róg  Dzielnej, znajduje  się 
m a ły  park  publiczny miejski, zwany kolejowym , a obo k  
s to i  św ią tynia  p ra w o s ła w n a ,  przy b u d o w ie  której wiele za
s łu g  p o ło ż y ł  m iejscow y

Cerkiew przy ulicy W idzewskiej

p re z y d e n t  p. P ieńkow sk i.
Za  park iem  tym dochodzim y do dw orca  kolei fab -  

ry c z n o  łódzkiej,  k tó ra  wiele d o p o m o g ła  do  rozw oju

Dworzec kolei fabrycznej

m ia s t a .  Idąc dalej ku po łudn iow i,  przy ulicy P rzejazd  w i
d z im y  ko śc ió ł  św. Krzyża, budow lę , szydzącą  z pojęć 
o stylu

| Kościół św. Krzyża

i b u d o w n ic tw ie  estetycznem. W  r. 1860 p ro b o szcz  łódzki 
k a  non ik  W ojciech Jak u b o w sk i  pow zią ł  myśl zb u d ow an ia

Kościół katolicki sw. Krzyza.



świątyni. Jakoż w roku następnym biskup sufragan ło w ic 
ki ks. Henryk Plater dopełnił uroczystego poświęcenia k a 
mienia węgielnego. Wkrótce jednak z różnych p rzyczyn  
roboty przerwano i dopiero w r. 1872 ks. kanonik L u d w ik  
Dąbrowski na nowo podjął rozpoczętą pracę. Ofiary p ły 
nęły od parafian obficie, a rodzina Scheiblerów o f ia row ała  
40,000 rubli, Heinzel 14,000 rubli i kilku innych fab ry k an 
tów również pośpieszyło z poważniejszymi ofiarami. W o 
bec tego już w r. 1875 w świątyni odprawiały się n a b o 
żeństwa, a w r. 1885 Łódź podzielono na dwie parafie, 
więc kościół św. Krzyża został parafialnym. W ewnątrz  
świątynia posiada 5 ołtąrzy i 2 kaplice z obrazami b a rd zo  
s łabego pendzla.

W  pobliżu tego kościoła znajduje się nowo w z n ie 
siony gmach poczty.

Gmach poczty

Pomiędzy ulicą P iotrkowską a Mikołajewską znajduje 
się ulica, zwana pasażem Meyera, zabudowana nader g u -  
stownemi willami murowanemi, umieszczonemi w głębi 
ogrodów. Gmachy te zbudow ane były na pomieszczenie 
biur rządu gubernialnego, które miały być z Piotrko wa 
przeniesione do Łodzi. Pragnienia te nie urzeczywistniły 
się, a gmachy, chociaż są ozdobą miasta,

Pasaż Meyera

swemu właścicielowi nie przynoszą odpowiedniego p ro 
centu od włożonego kapitału, nie będąc przystosowane 
do potrzeb mieszkańców Łodzi, swem urządzeniem w e -  
wnętrznem.

Jak już w pierwszej części niniejszej pracy w s p o 
mniałem, na Starem Mieście stał kDŚciół drewniany św. 
Józefa. Po objęciu parafi, przez ks. Jana Siemca, gdy zw ró-



cono uwagę na szczupłość kościółka w stosunku do ilo 
ści parafian, po zrobieniu odpowiednich kroków, uzyskano 
pozwolenie na budowę nowej świątyni, według planów bu
downiczego Wojciechowskiego. Stary kościółek rozebrano 
i przeniesiono na dawny cmentarz, a pod nowy założono 
fundamenty w maju r. 1888. Świątynia ta, pod wezwaniem 
Ń. Maryi Panny Wniebowzięcia, zbudowana jest w styl u 
ceglanego gotyku, czyli wiślano-baltyckim, z dwiema

Kościół N. M. P. na Starem Mieście.
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Kościół  Wniebow.  N. M. P.

wieżami i kap licą  p o g rz e b o w ą  w podziem iach. Jed n a  to 
z p ięknie jszych  św iątyń w naszym  kraju, ż a łow ać  tylko 
w y p ad a ,  że s tanę ła  na  miejscu niefortunnie  w ybranem , bo 
w dzielnicy handlow ej, b rudnej i szczelnie zabudow anej ,  
a z trudnym  d o s tęp em  przez wąziutkie  uliczki sąsiednie . 
P rzy  jej b udow ie  p raco w a ło  wielu ro b o tn ik ó w  fab rycz
nych bezp ła tn ie  po  nocach, przy świetle latarni, byleby 
tylko przy łożyć  się czem ś do w zniesien ia  dom u  Bożego. 
Sk ładki p łynę ły  obficie od  parafian, a rodzina  Scheiblerów  
i tu przysz ła  z pom ocą ,  ofiarow ując  10,000 rb.; drugi fa
brykant, chociaż izraelita, P o zn ań sk i ,  p o n ió s ł  część  k o sz 
tów  na zakupien ie  o rg an ó w  i w łasnym  kosztem  d a ł  p ięk 
ną p o sad zk ę  w świątyni.

Na obsze rnym  placu Szp ita lnym  s ta n ą ł  na jnow szy  
k o śc ió ł  w Łodzi, p o d  w ezw aniem  Św. S tan is ław a  Kostki.

Hoś iół Św.  S ta n i s ła w a

Plany  tego k o śc io ła  sp o rząd z i ł  inżynier Zellm an z B er
lina, a  pośw ięcen ie  kam ienia  węgielnego odby ło  się w p ie rw 
szą  niedzielę Czerw ca 1901 roku.

Przy  tymże placu mieści się szpital miejski św . A le 
ksand ra ,  najmniej od p o w iad a jący  sw em u  zadaniu ,  w k tó- 
rem w yręczają  go

Szpital  św .  Aleksandra

szpita le  fabryczne, n ierów nie  w ygodniej u rządzone  i w ięk 
szą  ilością łóżek  rozporządza jące .

Przy  ulicy Ewangelickiej, stoi p ię k n a  św iątyn ia  w  stylu 
gotyckim , należąca do drugiej parafii ewangelickiej, po d  
wezw aniem  Św. Jana. W  świątyni tej ba rdzo  często  od -



Kościół ewangielicki św .  Jana

bywają się nabożeństwa w języku polskim.
Ulica Spacerowa, przez środek której biegnie aleja 

wysadzona drzewami, należy do najpiękniejszych ulic Ł o
dzi. Przy tej ulicy znajduje się dom modlitwy Braci Mo- 
rawczyków.

K ościół ewangielicki św .  Jana.

Kaplica Braci M orawczyków

Przy ulicy Nawrot znajdujemy skromnych rozmiarów, 
ale dość ładną kaplicę Baptystów, których miasto liczy

Haplica Baptystów

kilkaset rodzin.
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Jakichkolwiek pamiąiek historycznych lub arcydzieł 
sztuki w świątyniach łódzkich szukaliśmy nadaremnie. Są 
one urządzone dość skromnie i bogatych aparatów k o ś 
cielnych nie mają.

Zwiedzając obecnie Łódź, znajdujemy ją już więcej po 
europejsku zabudowaną i do porządku zewnętrznie do p ro 
wadzoną, chociaż brak wody bieżącej i kanalizacyi długo 
odczuwać się jeszcze będzie daw ał mieszkańcom. Dziś już 
niemal wszystkie ulice są dobrze zabrukowane, a wiele 
z nich posiada bruki ulepszone. Liczni fabrykanci pos ia 
dają własne pałace wspaniale pobudowane, a z przepy
chem wewnątrz urządzone. Zabudow ała się Łódź tak 
szczelnie przeważnie w latach osiemdziesiątych zeszłego 
stulecia, gdy ceny mieszkań doszły do niebywałych roz
miarów, o wiele przekraczających ceny mieszkań w W a r
szawie, chociaż lokale łódzkie były bez wszelkich wygód 
najniezbędniejszych zbudowane.

Najpierw też rozpoczęła się gorączka nabyw ania p la
ców pod budowę, jakby w przewidywaniu mającej n a s tą 
pić gorączki budowlanej. Najdrobniejsze działki ziemi, s ta 
nowiące pola orne za miastem lub przy odległych ulicach, 
dzielono na place i placyki. Początkowo sprzedaw ano po 
kilkaset rubli owe działki i sprzedawcy cieszyli się ze 
świetnego interesu jaki na tern zrobili. Szybko jednak p la 
ce te zaczęły przechodzić z rąk do rąk, a doszło  do ta 
kiej orgii, że były zdarzenia, iż jeden i ten sam plac 
w ciągu jednego dnia dwukrotnie zmieniał właściciela. Ten, 
który plac nabył za rb. 400, sprzedaw ał za 800 lub 1000, 
a w ciągu kilku miesięcy, ten plac, przeszedłszy ręce. kilku 
spekulantów, sprzedawany był za kilkanaście tysięcy rubli. 
W zbogaciło  to wieiu spekulantów, a spekulantami w ów 
czas stawali się ci wszyscy, którzy posiadali jakąkolwiek 
gotowiznę, za którą początkowo nabywano place. Później 
już tranzakcye zawierano na kredyt lub na weksle.
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Na wielu też z tych placów rozpoczęła się natych
miast gorączkowa praca około budowy domów. Materyały 
budowlane dosięgły cen niebywałych, ale że kredyt w ek
slowy był bardzo ułatwiony, rozpoczęła się kampania bu 
dowlana z taką zaciekłością, że trudno było przejść po  
chodniku kilkadziesiąt kroków, by nie natrafić na oparka- 
nienie części ulicy z pow odu budowy domu. Niektóre uli
ce od początku do końca zabudowywały się szeregiem 
dom ów z olbrzymiemi oficynami. A prześcigano się w p o 
śpiechu przy budowie i budow ano wszystko wyłącznie na 
kredyt. Budowaii i tacy nawet, którzy zaledwie kilkaset 
rubli posiadali własnej gotówki. Stawiali oni domy warto
ści stu tysięcy i więcej.'

Właściwie budowali przedsiębiorcy specyalni. W ła ś 
ciciel częstokroć na kredyt nabytego placu zamawiał u b u 
downiczego plany domu dochodowego i zaledwie były one 
wykończone, zjawiali się kandydaci na wynajem w tych 
dopiero na planach istniejących domach sklepów i miesz
kań większych. Wybrawszy sklep lub mieszkanie, zawie
rali kontrakty na ich dzierżawę w ciągu lat kilkunastu,, 
a w zamian za zobowiązanie płacenia komornego, wysta
wiali weksle, w różnych terminach płatne, na ogólną sumę 
całej za wszystkie lata dzierżawy, co przy wysokich ce
nach lokali, wynosiło kilka tysięcy rubli. Dawano też coś 
i gotowizną, jako zadatek. Z takiemi wekslami, przyszły 
właściciel kamienicy szukał i znajdywał przedsiębiorcę b u 
dowlanego, który zobowiązywał się do wystawienia w łas
nym kosztem i z własnych materyałów domu, w edług za
twierdzonego planu, a właściciel przyrzekał wydawać mu 
w miarę postępu robót własne weksle lub weksle sw ych  
przyszłych lokatorów przez siebie żyrowane. Weksle te 
przedsiębiorca dyskontował w bankach i stamtąd czerpał 
gotówkę na opłacanie robotników, za materyały zaś p łacąc 
otrzymanemi wekslami, które w terminach płatności były 
znowu zamieniane na nowe.
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Po skończeniu budowy właściciel zaciągał pożyczkę 
tow arzystw a kredytowego miejskiego i wziętymi listami za
stawnymi pokrywał część wystawionych weksli własnych, 
a  resztę zabezpieczał na hypotece. A ponieważ lokale były 
zawsze poszukiwae i w prow adzano się do nich, gdy były 
zaledwie w połowie dopiero wykończone, właściciele z ła t
wością pobieranem komornem spłacali długi i dorabiali się 
olbrzymich fortun.

Naturalnie, że ten sztuczny bieg interesów, oparty na 
chwilowym braku mieszkań, silnym napływie żydów z Ce
sarstw a wydalanych i doskonałych interesach handlowych, 
ale nie podtrzymywany gotowizną interesowanych, musiał 
kiedyś zakończyć się smutnie i istotnie też tak się naresz
cie zakończył, bo gorączka placowa spad ła  najpierw niżej 
zera, a wkrótce to samo stało się i z gorączką budow la
ną. Ruch prawie nagle ustał zupełnie. Kto zdążył plac 
spieniężyć i kto zdążył interesy budowlane uporządkować, 
ten pozostał przy zdobytym kapitale lub kamienicy. Inni 
musieli zatrzymać bezwartościowe place na własność , n a 
byte za kosztowne pieniądze i ci stracili na tej szalonej 
operacyi. Wielu przedsiębiorców budowlanych również za
przepaściło  swoje kapitały obrotowe, a inni z pieniędzmi 
uciekli za granicę, zostawiając bankom i dyskonterom na 
pamiątkę tysiące swych weksli.

Ale miasto zabudow ało  się szybko i wspaniale.

Powracając do zewnętrznego wyglądu miasta, notuję 
jeszcze  piękny gmach synagogi izraelitów postępowych, 
wznoszący się przy

Synagoga przy ul. Spacerowej

ulicy Spacerowej, gdzie bardzo często odbywają się kaza
nia w języku polskim.
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Synagoga przy ul. Spacerowej.

Przy ulicy Mikołajewskiej, obok świeżo założonego- 
parku miejskiego, znajduje się piękny gmach gimna- 
zyum męskiego,

Gimnazyum męzkie

zbudowany według planów inżyniera powiatu łódzkiego 
Markiewicza, a kosztem rodziny Scheiblerów, która na ten 
cel ofiarowała przeszło 100,000 rubli. Prócz tej uczelni ist
nieje jeszcze w Łodzi gimnazyum żeńskie, szkoła przemy
słowo-handlowa, szkoła 4-o klasowa miejska, zwana Ale
ksandryjską, szkoła muzyczna, wiele zakładów naukowych 
prywatnych i ogółem 230 szkół początkowych.

Wymieniwszy szkoły, należy też wspomnieć i o wielu 
nnych instytucjach, które tu założono, a więc towarzystwo, 
dobroczynności założone w r. 1877, pod którego zwierzch-



|  P rz y tu łek  dla obłąkanych

Gimnazyum męzkie.

nictwem powstają: dom przytułku dla starców i kalek, 
ochrona katolicka, przytułek dla ubogich położnic, komitet 
kolonii letnich, tanie kuchnie i mieszczący się we własnym 
gmachu przytułek dla obłąkanych.

Mieszkańcy wyznania mojżeszowego mają oddzielne 
towarzystwo dobroczynności, dom starców, ochronę, am- 
bulatoryum bezpłatne i kolonie letnie dla dzieci swego wy
znania. Oprócz tego w Łodzi istnieją: towarzystwo opieki 
nad zwierzętami, towarzystwo strzeleckie, klub cyklistów, 
stowarzyszenie śpiewackie istniejące od r. 1856, Lutnia



łódzka zorganizowana w roku 1892, a wreszcie wiele sto
warzyszeń i związków powstałych już w ostatnich trzech 
latach.

Z instytucyi finansowych, prócz już poprzednio wy
mienionych, istnieją jeszcze: oddział banku państwa, bank 
handlowy, kasa przemysłowców, towarzystwo wzajemnego 
kredytu, kasy oszczędnościowe, kasy przezorności, po
grzebowe i posagowa, oprócz kilkunastu banków osób 
prywatnych.

Giełda łódzka prowadzi żywot ospały i zawiodła po
niekąd pokładane w niej nadzieje.

Jednym z najstarszych domów rozrywce, poświęco
nych, jest dom koncertowy przy ulicy Dzielnej.

Dom koncertowy przy ul. Dzielnej

W dziedzińcu tego domu mieści się teatr, zwany 
„Tha lia “ , w którym najczęściej gościli artyści niemieccy. 
Mówiąc o teatrze> skreślę jego historyę w Łodzi.

Pierwsza scena polska urządzona była w roku 1844 
przez przejezdną trupę Mażantowicza, w szopie zajazdu 
niegdyś istniejącego na rogu placu Kościelnego i ul. Zgier
skiej. Na przedstawieniu było osób 30. W  r. 1845 odbyło 
się kilka przedstawień w domu Ludwika Geyera przy fa
bryce. W  r, 1851 Fryderyk Sellin przerobił jedną z sal 
w domu Effenberga na salę teatralną i w niej dawano 
przedstawienia, na których bywało po 100 osób. Około r. 
1865 tenże Sellin pobudował teatr „Arkadya" przy ulicy 
Konstantynowskiej, ze sceną letnią i zimową, a w r. 1870 
Józef Texel zbudował teatr „V ictoria" w dziedzińcu hotelu 
tejże nazwy. Teatr Thalia założono w r. 1881. Wszystkie 
te sale teatralne i budynki by ły  małe i niewygodne, ale na 
ich powiększenie nie było funduszów, a tern więcej, że 
w teatrze bywała tylko pewna garstka urzędników, co ro 
biło wrażenie, jakby jedni i ci sami dobrzy znajomi scho-
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dzili się w wspólnym salonie na pogawędkę. Wszyscy 
przedsiębiorcy zamykali kasę teatralną deficytem, bo by
wano tylko na premierach. Bogaci fabrykanci w teatrze nie 
bywali, bo dla nich był za lichy po zagranicznych. Oficya- 
liści fabryczni jako niemcy, do polskiego teatru uczęszczać 
nie chcieli. Robotnicy nie mogli pozwolić sobie na taki 
wydatek, a więc sala świeciła pustkami.

Dom Koncertowy.
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W  r. 1899 Fryderyk Sellin, zwaliwszy teatr stary, roz
począł budowę teatru, zwanego „W ielkim ", w którym 
pierwsze przedstawienie odbyło v

| T ea tr W ielk i Sellina

się we Wrześniu 1901 r. Sala liczy 400 krzeseł, 58 lóż, 
3 balkony i galeryą na 300 osób. Razem teatr mieści 
1250 osób.

Od tego gmachu teatralnego już bardzo blisko na 
cmentarze katolicki i ewangelicki, to też przechodzimy tam, 
by przyjrzeć się ich wspaniałym pomnikom i grobom na
der starannie utrzymywanym, zawsze pełnym kwiecia i buj
nej roślinności. Do najwspanialszych zaliczam mauzoleum 
Scheiblerów na cmentarzu

Haplica Scheiblerów na cmentarzu

ewangelickim, a dalej grób rodziny Heinzlów, Geyerów, 
Grohmanów i wielu innych rodzin zamożnych. Obok tych 
cmentarzy jest również i ' cmentarz wyznania prawo
sławnego.

Obecnie założono przed kilkoma laty nowy cmentarz 
w południowej stronie miasta—w Zarzewie.

Zwrócić musi uwagę każdego, że bogata Łódź do
tychczas nie zdobyła się ani na specyalną salę odczytową, 
ani na publiczną czytelnię, jakiej brak dotkliwie mieszkań
cy odczuwają.

W  Łodzi początkowo istniało jedno pismo niemieckie 
p. t. „Lodzer Zeitung", a następnie powstało drugie pod 
nazwą „Lodzer Tageblatt". Dwa te pisma w zupełności 
wystarczały długi czas mieszkańcom Łodzi, przeważnie 
niemcom. Dopiero około r, 1882 grono polaków odczuło 
potrzebę pisma polskiego, które też przy znacznej pomocy 
geometry miejscowego Zdzisława Kułakowskiego, otwarto



„Dziennik Łódzki", którego numer pierwszy ukazał się d. 
6 Stycznia r. 1884, subw encyonowany w ciągu lat kilku 
przez p. Edwarda Herbsta. Po  kilku latach istnienia w naj
trudniejszych warunkach, komitet cenzury pismo zamknął. 
W r. 1897 pow stało  nowe pismo dotąd istniejące p. t. 
„Rozwój", a wkrótce drugie p. t. ,,Goniec łódzki", zamie
niony przed trzema laty na „Kurjer łódzki". Oba te pisma 
walczą z trudnościami i obojętnością mieszkańców Łodzi, 
którzy dotychczas jeszcze nie nawykli do uważania pisma 
miejscowego za niezbędną potrzebę codzienną, chociaż 
pisma te redagowane są nader starannie i w zupełności 
zastępują pisma warszawskie na prowincyi.

Ostatnie wypadki' w kraju najsilniej właśnie w strzą
snęły Łodzią, w której też przemysł wogóle, a handel 
w szczególności wiele ucierpiały, tysiące robotników wy
szło z miasta, by powrócić do stron rodzinnych, tysiące 
blisko dwa lata cierpiało chłód i głód na bruku wielko
miejskim z pow odu zamknięcia wielu fabryk i dopiero 
w ostatnich czasach Łódź zaczyna zwolna pow racać do 
dawnej pracy, choć ona już nie jest tak gorączkową jak  
była niegdyś. Ale bo też praca tu była szalona! O takiej 
pracy, o takiem wysiłku fizycznym i umysłowym, zaledwie 
słabe pojęcie mają ci, którzy osobiście przez czas dłuższy 
w Łodzi nie zamieszkiwali, którzy tej tpracy się nie do 
tknęli zblizka.

Wyciskała ona jakieś szczególne piętno na swych 
mieszkańcach, wiecznie śpieszących, z so b ą  samym roz
mawiającymi, pogrążonymi w kombinacyach i zamyśleniu, 
a śpieszących po złoto, po miljony, których wielu, bardzo 
wielu nie osiągnęło.

Nie mogąc szczegółowo opisywać najrozmaitszych 
typów łódzkich, rzucam tu na ekran zdjęcia uliczne, by 
one dały szanownym słuchaczom obrazek z ulic tego p o 
dziwianego przez wszystkich, a tak mało komu dobrze 
znanego miasta.
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Kilka typów miejskich z ulic Łodzi

Na zakończenie pracy niniejszej skreślę tylko ogólny 
rys każdej z warstw społecznych Łodzi.

Największą liczbę mieszkańców stanowią robotnicy 
fabryczni. Składają się oni ze zwykłych robotników i rze
mieślników. Pierwsi rekrutują się wprost ze wsiów. D ru
dzy — to najczęściej rzemieślnicy zawodowi lub dzieci 
pracowników fabrycznych, w tychże fabrykach od lat naj
młodszych pracujący. Widzieć ich można w godzinach po
łudniowych, przy wyjściu z fabryk. Pożółkłe twarze, wy
chudzone ciało, znamionuje ogół. Szczęśliwsi mieszkają 
w domach fabrycznych, gdzie przynajmniej panuje porzą
dek i czystość a nie brak powietrza. Ci wygląd mają 
zdrowszy. Większość jednak zamieszkuje najrozmaitsz^ 
nory w suterenach i na poddaszach, w walących się do
mach przedmieść Łodzi, ciągnących się na dalekiej prze
strzeni wokoło miasta. Robotnicy wogóle licho się odży
wiają, przeważnie rozcieńczoną kawą, chlebem i wędlina
mi. Znaczna część zarobku przechodzi do rąk handlarzy, 
sprzedających ubrania na raty. Bo ubierać się w święto 
i niedzielę robotnik łódzki lubi, a prześcigają ich w tern 
strojeniu się robotnice fabryczne. Bawi ich po wiejskim 
wełniaku i chustce krzycząco kolorowy stanik, lakierowane 
buciki, rękawiczki, parasolka i kapelusz, przybrany wszy- 
stkiemi kwiatami, na jakie fantazya kwiaciarki przy ich 
wyrobie zdobyć się potrafilą.

W święto przechadzka po ulicach i wycieczka do 
lasków poblizkich, a później spędzenie wieczoru w knajp
ce przy piwie — oto cała rozrywka i zabawa przeciętnego 
robotnika. Potrzeb umysłowych prawie żadnych. Książkę 
lub gazetę spotkamy tylko w ręku niewielu inteligentniej
szych robotników, a i to od bardzo niedawnego czasu.



—  52 —

Przed kilkunastu jeszcze laty na tysiąc robotników zaled
wie jeden prenumerował jakieś pismo, chociaż zarobki 
pozwalały mu na ten wydatek.

Ludność żydowska mało tu ma nędzarzy, bo w szys
cy znajdują jakieś zajęcie, choć wszyscy starannie omijają 
pracę w fabrycę. W olą prowadzić handel lub w handlu 
usługiwać. Wreszcie żyją równie skromnie i gorączkowo 
jak wszędzie.

Robotnicy niemieccy trzymają się zdała od polskich, 
a że zajmują lepsze miejsca w fabrykach i są więcej o ś 
wieceni, na sp o só b  zagraniczny, niedziele spędzają na s p a 
cerach po okolicy z całą rodziną, a wieczory przy nieod
stępnym kuflu piwa w ogródkach restauracyjnych. Czytel
nictwo jest więcej między nimi rozwinięte, ale przyznać 
należy, że są więcej rubaszni i czasem dość arogancko 
w miejscach publicznych zachowywać się starają.

Właściciele fabryk, o ile nie przebywają za granicą, 
w mieście ukazują się publicznie bardzo rzadko. Zajęci 
obliczaniem zysków już zdobytych i zdobyć się mających, 
unikają wogóle życia towarzyskiego lub publicznego. Chę
tnie ofiarę złożą na cel dobroczynny lub społeczny, ale 
sami do niego ręki nie przyłożą. Pałace ich zawsze na 
wszystkie spusty  zamknięte, zadawalają się swym przepy
chem, wygodami domowymi i nigdy nie dążą do życia to 
warzyskiego. Wieczorem w takim pałacu znajdziemy tylko 
oświetlony pokój stołowy, dziecinny i gabinet fabrykanta. 
Żadnych zabaw, żadnych przyjęć. W  dziennikach obchodzą 
ich tylko sprawy dotyczące interesów przem ysłow o-han
dlowych, a literatura wogóle może dla nich nieistnieć. Li
terat w pojęciu fabrykanta łódzkiego, to istota godna p o 
żałowania, stracona, coś w rodzaju człowieka o czterech 
klepkach w głowie, a bez butów...

Oficyaliści kantorowi i fabryczni, to również magnaci 
dobrze opłacani, ale również wiodący żywot taki, jak i ich 
pryncypałowie. Obchodzą ich tylko interesy najbliżej fa-



bryki i handlu dotyczące. Po  za obrębem tych spraw 
wszystko zbywają milczeniem i słuchają wszystkiego, co 
nie trąci rublem, z godnym politowania uśmiechem, a z my
ślą o tem, jaką i kiedy otworzyć w łasną fabrykę lub kie
dy wywieźć z Łodzi dość grosza, by wrócić do swej Oj
czyzny i tam założyć jakiś interes, któryby pozwolił o d p o 
cząć po gorączkowej i mozolnej pracy łódzkiej.

W arstwę pośrednią między bogaczami a robotnikami 
stanowią urzędnicy państwowi, lekarze, adwokaci, rejenci, 
nauczyciele i im podobna, tak zwana inteligencya. Tych 
możemy spotkać zawsze i wszędzie. Oni jedni czynią ruch 
w Łodzi, reprezentują miasto na zewnątrz. Dochody mają 
niebywałe, ale sami w pracę wprzągnięci i jej oddani, za
paleni chęcią zdobycia majątku, nie wiele też mają czasu 
na jakiekolwiek rozrywki, że już nie w spom nę o pracach 
na polu społecznym, której jak ognia starają się unikać - 
Żony ich za to, opływając w nieznane przedtem dostatki, 
używają dobrych czasów, czerpiąc pełnemi garściami ro z 
kosze życia. Stroje przesadne i kosztowne, któremi się 
popisują na popołudniowych spacerach po ulicy P io tr
kowskiej i Helenowie, mogą wprawić w zdumienie swą 
wytwornością i brakiem oszczędności.

A dla zupełnego scharakteryzowania tej warstwy ł o 
dzian muszę dodać, że pravvie żaden z tych urzędników 
nie poświęca czasu jedynie swemu zajęciu zawodowemu. 
Każdy z nich, przebywszy czas pewien w Łodzi, w pada 
w gorączkę przemysłow o-handlową i zakłada jakąś fabrycz
kę, wchodzi w spółkę z innymi, lub otwiera zakład han
dlowy, by jaknajprędzej zbudować dom w łasny lub w łas
ną fabrykę założyć. Na tym punkcie prawie każdy z przy
byszów wkrótce ulega tej chorobie, z której przeważnie 
wychodzi z dopiętym celem.

Ci co się pragną dorobić, odmawiają sobie wszyst
kiego, żyją w najgorszych warunkach, ale zdobywają cel 
swego życia —  ruble. Jak zaś zajęci są  ową pogonią za
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złotem, za zyskiem, niechaj dopowie nam fakt, że ludzie 
nawet z wyższem wykształceniem, zajmujący poważne s ta 
nowisko, potrafią się całemi latami obywać bez jakiejkol
wiek książki, a nawet bez pisma. Nic nie prenumerują, 
a jeżeli wreszcie naciśnie ich jaka redakcya lub znajomy 
i zmuszeni są prenumero ać pismo, bodajby dla p rzyzw o
itości, pisma tego nie czytają wcale. Nie mają czasu i nic 
ich świat cały nie obchodzi. O nędzy ludzkiej, a tern wię
cej o jej potrzebach czytać i słuchać nie lubią, bo,- to pach
nie adresem do ich kieszeni. Polityka ich nie zajmuje, bo 
mają oni swą własną, więcej też nic w piśmie nie 
znajdą.

I jeszcze jedna cecha charakterystyczna. W  Łodzi 
mierzy się wszystko miarą fortuny. Ten, który ma w kie
szeni 10,00 uniżenie pada plackiem przed mającym 100,000 
a ten ostatni przed miljonerem, chociaż jednocześnie o d 
wróciwszy się, natychmiast głowę wzniesie przed pierw
szym, a nogą kopnąć gotów nędzarza z pensyą kilkudzie
sięciu rubli na miesiąc. A komedyę taką grają i ci z p o 
siwiałym włosem i ci, którzy z racyi swego wykształcenia, 
talentu czy stanowiska mogliby więcej nieco posiadać 
z jednej strony ambicyi, a z drugiej wyrozumiałości.

W obec też takich s tosunków  życie towarzyskie w Ł o
dzi nie istniało nigdy i istnieć nigdy nie może. Wszelkie 
zabawy publiczne czy prywatne z góry skazane są na nie
udanie się bo albo nikt się nie stawi, albo gdy koniecz
ność tego wymaga — stawią się wszyscy na chwilę. P a 
nowie zasiądą poważnie w kątach, a ubrylantowane i uzło- 
cone damy w kosztownych sukniach przechadzają się po 
sali i gabinetach, by okazać co która pos iada  w spania l
szego i cenniejszego. Pani majstrowa, której mąż pobiera 
choćby kilkanaście tysięcy rubli pensyi rocznej, co w Ł o 
dzi uważa sią za rzecz zwykłą, nie śmie zbliżyć się do 
właścicielki fabryki, bo ta ją potraktuje z góry, a ona zno
wu tak sam o nie omieszka potraktować żonę kantorzysty,
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Nigdy też ten ostatni nie ośmieliłby się prosić do tańca 
pani pryncypałowej lub majstrowej, bo doznałby z pew
nością odmowy.

Po skończonem wystawieniu wszystkich szczegółów 
toalety, panie opuszczają zabawę, która się też zwykle 
szybko kończy i zawsze niesmak po sobie zostawia.

Oto wierna sylwetka stosunków łódzkich, oparta na 
długoletniej obserwacyi. A jedno tylko na dobro tego mia
sta zapisać należy, że uczy ono pracować, to też zakoń
czę wezwaniem do tych, którzy tej sztuki nauczyć się 
w życiu jeszcze nie zdołali, aby poszli po chleb do Łodzi. 
Tam go znajdą i przy tym chlebie pracować się nauczą, 
ostrzegam jednak, że bez pracy i to pracy mrówczej 
i owocnej — zginą marnie na bruku łódzkim, bo daje ona 
chleba zapracowanego wiele, ale jałmużnę chowa tylko 
dla kalek.



Spis przezroczy 9o 2-ej części odczytu.

1. Ulica Piotrkowska.

2. Pałac Konstadta.

3. Dom Scheiblera przy ul. Piotrkowskiej.

4. Grand-Hotel. \

5. Ratusz.

6. Kośció ł ewangelicki św. Trójcy.

7. Bank Handlowy.

8. Towarzystwo kredytowe miejskie.

9. Szpital imienia Poznańskich.

10. W idok parku Helenów.

11. Grota z parku Helenowskiego.

12. Cerkiew przy ul. Widzewskiej.

13. Dworzec kolei fabrycznej.

14. Kościół św. Krzyża.

15. Gmach poczty.

16. Pasaż  Meyera.

17. Kościół Wniebow. N. M. P.

18. Kościół św. Stanisława.

19. Szpital św. Aleksandra.



20. Kościół ewangelicki św. Jana.

21. Kaplica Braci Morawczyków.

22. Kaplica Baptystów.
23. Synagoga przy ul. Spacerowej.

24. Gimnazyum męskie.

25. Przytułek dla obłąkanych.
26. Dom koncertowy przy ul. Dzielnej.

27. Teatr Wielki Sellina.
28. Kaplica Scheiblerów na cmentarzu.

29. Kilka typów miejskich z ulic Łodzi.



Wskazówki
dla urządzających wykłady i odczyty publiczne, w sprawie 

wyjednywania pozwoleń na te wykłady lub odczyty.

I. Wykłady systematyczne, t. j. szereg wykładów 
z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, tworzących razem pewną 
całość, utożsamia władza z kursami naukowymi i sto
suje do nich przepisy „O  wykładach i kursach dla doro
słych", zatwierdzone przez ministra oświaty w d, 2 kwie
tnia (20 marca) 1907 r.—w związku z przepisami o warun
kach otwierania szkół prywatnych (art. 371 S 26 pr t- 
X I cz. I). ’

Udzielenie pozwolenia na podobne wykłady należy 
do władzy nauk >wej: w Warszawie do inspektora szkół, 
na prowincji do naczelnika właściwej dyrekcji naukowej.

W podaniu do tych władz o pozwolenie należy wy
mienić dokładnie: kto ma wykładać, jego kwalifikacje nau
kowe, czy też fachowe, i treściwy program wykładów— na
turalnie ze wskazaniem miejscowości, gdzie wykłady maia 
się odbywać.

II. Urządzanie odczytów oddzielnych, wobec ogło
szonego w dniu 30 (17) października 1905 r. Manifestu 
konstytucyjnego, obwieszczającego ludom wolność sumie- 
n*aU słowa, zebrań i związków, przed zaprowadzeniem 
w Królestwie Polskiem stanu wojennego, nie wymagało 
zyskania oddzielnego pozwolenia, lecz jedynie zachowania 
przepisów o zgromadzeniach publicznych z d. 17 (4) marca 
1906 r. Wymagane więc było jedynie zawiadomienie o ze
braniu miejscowego naczelnika policji (oberpolicmajstra, 
policmajstra, naczelnika powiatu lub straży ziemskiej) na 3 
dni przed terminem odczytu, resp. przed terminem wydru
kowania ogłoszeń o odczycie, a na 7 dni w miejscowo
ściach, w których naczelnik policji nie ma stałego urzędo
wania. •

Władza policyjna, na mocy powołanych przepisów, 
mocna jest zakazać zebrania jedynie w wypadkach wy
raźnie przewidzianych przez prawo, przyczem obowiazana 
jest zawiadomić o zakazie organizatorów najmniej na dzień, 
resp. na dwa dni przed terminem—ze wskazaniem powodu 
odmowy.
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W skutek postanowienia obowiązującego, wydanego 
przez warszawskiego generał-gubernatora w dn. 2 września 
(20 sierpnia) 1907 r. — na mocy przepisów  stanu ochrony 
wzmocnionej—żaden odczyt, ani zebranie bez oddzielnego 
pozwolenia władzy odbyć się nie mogą.

Pozwolenia w Warszawie udziela kancelarja warszaw
skiego generał-gubernatora, na prowincji—gubernatorowie. 
 ̂ W  podaniu należy wymienić osobę prelegenta, tre

ściwy program odczytu, oraz miejscowość, resp. sale, gdzie 
ma być wygłoszony. j

Zyskanie pozwolenia na wykład w W arszawie— w e
dług wyjaśnień władzy — nie upoważnia do odbycia, czy 
powtórzenia, odczytu na prowincji, bez zyskania pozw ole
nia właściwego gubernatora. Za to pozwolenie, raz udzie
lone, upoważnia do odbycia czy powtórzenia wykładu w tej 
samej miejscowości— bez względu na upływ czasu— chyba 
że pozwolenie udzielone było ze wskazaniem terminu.

III. Wykłady systematyczne i odczyty mogą organi
zować osoby prawne i osoby prywatne. Jeżeli wykłady 
lub odczyt organizuje Towarzystwo legalizowane (jak T-wo 
Krajoznawcze), do władz występować winien centralny za- 
rząd Towarzystwa, nie zaś oddział prowincjonalny lub 
s e K c i a .
i u IX’ ^ ez względu na to, czy pozwolenie na wykłady 
lub odczyt wydane zostało przez władzę naukową, czy też 
administracyjną, zawsze urządzającego odczyt obowiązuje za 
wiadomienie władzy policyjnej o terminie, miejscu i przedmio
cie zebrania.




