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Cz owiek pierwotny za g ówne kryterium wyboru miej-
sca osiedlenia przyjmowa  dost pno  terenu. Równinny 
obszar pó niejszej osady Ruda, poro ni ty lasem i po-
przecinany niewielkimi rzekami, móg  jawi  si  jako 
atrakcyjne miejsce do ycia. Nic wi c dziwnego, e ba-
dania archeologiczne wykaza y, i  to rejon Rudy Pabia-
nickiej by  najwcze niej zamieszkan  cz ci  dzisiejszej 

odzi. Znaleziono tu lady cz owieka sprzed 4 tys. lat 
przed nasz  er . Szczególnie bogate w znaleziska okaza-
y si  okolice wide  Neru, Olechówki i Jasieni. Najwa -

niejszym odkryciem by o cmentarzysko kultury u yckiej 
zlokalizowane w okolicy Neru i Olechówki.

We wczesnym redniowieczu tereny dzisiejszej Rudy 
wchodzi y w sk ad tzw. kasztelanii chropskiej zwanej 
te  Opolem Chropskim. Równie  ta nazwa podkre la-
a tamtejsze ukszta towanie terenu – chropami bowiem 

nazywano w redniowieczu podmok e, równinne tere-
ny poro ni te niewysokim lasem. W 1086 roku Opole 
Chropskie zosta o przekazane przez on  W adys awa 
Hermana, Judyt , biskupowi krakowskiemu. Pocz tki 
rozwoju osady datuje si  na prze om XIV i XV wieku, 
kiedy zacz to wydobywa  rudy darniowe, które nast p-
nie przetapiano i przekuwano w ku nicach poruszanych 
ko ami wodnymi. Z otrzymywanego w ten sposób surow-
ca wykonywano lemiesze do p ugów kowalskich. 

W tym samym czasie osada doczeka a si  pierwszej 
w swych dziejach wzmianki w dokumentach pabianic-
kiej para  i, sporz dzonej przy okazji kol dy. Pomimo, e 
r ka pabianickiego duchownego zapisa a rok 1398, na-
le y przypuszcza , e Ku nica Chocianowicka, jak na-
zywano wtedy Rud , istnia a wcze niej, na co wskazuje 
postawiona przed dat  litera „a” jako skrót aci skiego 
„ante” („przed”).

Na kolejny wa ny opis, osada musia a czeka  do roku 
1466, kiedy to dobra pabianickie wizytowa  Jan D ugosz, 
który zosta  mianowany cz onkiem komisji kapitu y kra-
kowskiej. Owocem tej e wizyty by a „Liber bene  cio-
rum dioecesis Cracoviensis”. W dziele znanym jako 
„Ksi ga uposa e  diecezji krakowskiej” dziejopisarz zo-
stawi  wierny opis okolicznych miejscowo ci. W sk ad 
kasztelanii chropskiej wchodzi y 2 miasta – Pabianice 

Dzieje Rudy Pabianickiej 
do 1939 r.

i Rzgów, 29 wsi oraz 2 osady przemys owe. Jedn  z nich 
by a Ku nica Chocianowicka (pó niejsza Ruda Pabianic-
ka). Z relacji J. D ugosza nietrudno wyznaczy  najstarsz  
cz  pó niejszej Rudy, znajduj c  si  w rejonie dzisiej-
szej ul. Farnej i Stawów Stefa skiego.

Portret Jana D ugosza. 
Ilustracja ze zbiorów wydawcy

W XV w. Jan D ugosz pisa :
„Dobra powiatu pabianickiego maj  warsztat ob-

róbki elaza, czyli ku nic  po o on  w dziedzictwie wsi 
Chocianowice, na rzece Ner, w pobli u której znajduje 
si  bardzo dobry, ob  tuj cy w ryby staw w obr bie ko-
ryta rzeki Ner. A w dobrach Pabianickich znajduje si  
odpowiednia kopalnia dobrej jako ci rudy. Ma za  ten 
warsztat obróbki elaza, niema e pola ju  wykarczowane 
i uprawiane, ma i lasy, w których mo na by wykarczo-
wa  wiele pól, ma równie  dobre ki. Z nich wszystkich 
majster warsztatu jako roczny czynsz p aci ka dej sobo-
ty 2 p ugi lub ich pe nowarto . Dostarcza te  dworowi 
w Pabianicach ro nów, zapór i innych potrzebnych dro-
biazgów, a z pól p aci dziesi cin  snopow ”.
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Wydobycie i przeróbka rud darniowych, od których 
wzi a si  przyj ta z czasem nazwa osady Ruda nie trwa-
y jednak d ugo ze wzgl du na zbyt du e zu ycie drew-

na. Miejscow  hut  zamkni to oko o roku 1580, o czym 
mo e wiadczy  ustanie p atno ci podatków przez jej 
w a cicieli.

W XVIII wieku na miejscu dawnej huty powsta  nie-
wielki folwark. Na jego terenie zamieszkiwa  zarz dca 
dóbr kapitu y krakowskiej. Wzniesiono te  m yn na-
p dzany wodami Neru. W zwi zku z krzy uj cymi si  
w okolicy drogami powsta a równie  karczma.

W okresie zaborów, w zwi zku z przej ciem dóbr ka-
pitu y krakowskiej przez Skarb Pa stwa, klucz rudzki, 
obejmuj cy okoliczne folwarki zosta  przej ty przez w a-
dze pruskie. Status w asno ci pa stwowej osada utrzyma-
a tak e w czasach Ksi stwa Warszawskiego i Królestwa 

Polskiego. Na przestrzeni dekad wie  zanotowa a jedynie 
niewielki przyrost ludno ci. W 1822 roku zamieszkiwa y 
tu 62 osoby, a wie  liczy a 7 domostw. Wszystkie zabu-
dowania znajdowa y si  nad rzek  Ner, w pobli u utwo-
rzonego na niej stawu. Ze wzgl du na silne powi zania 
z Pabianicami, g ównie za spraw  administracji ko ciel-
nej, do nazwy wsi Ruda zacz to dodawa  drugi cz on 
– „Pabianicka”.

Rozwój Rudy nabra  szybszego tempa oko o 1834 r., 
kiedy to pod ódzk  wsi  zainteresowa  si  znany ódzki 
przedsi biorca Ludwik Geyer, szukaj cy odpowiednich 
terenów do realizacji swoich planów. Na upatrzonym te-

renie zamierza  wybudowa  prz dzalni . W tym celu fa-
brykant wystosowa  w 1834 roku kilka listów do w adz 
carskich, prosz c o umo liwienie mu kupna maj tku. 

W zwi zku z brakiem odpowiedzi Geyer zwróci  si  
wiosn  nast pnego roku z pro b  do samego cara. W swo-
im li cie z maja 1835 roku powo ywa  si  m.in. na swoj  
lojaln  postaw  w trakcie powstania listopadowego, za-
s ugi dla rozwoju miasta odzi, a tak e na fakt, e przed-
si biorca nigdy nie korzysta  z zapomóg, co mia o by  
gwarancj  powodzenia dla jego planów. Kolejne podanie 
w tej sprawie datowane na rok 1845 zosta o ponownie 
odrzucone, jednak rok pó niej Komisja Rz dowa Przy-
chodów i Skarbu pozytywnie rozpatrzy a pro b  Geyera. 
Do o  cjalnej transakcji kupna dosz o w 1846 roku. 

Nowonabyty maj tek liczy  93 w óki powierzch-
ni, na co sk ada y si  33 w óki lasu, 30 w ók ziemi oraz 
30 w ók gruntów ch opskich. Oprócz Rudy Ludwik Gey-
er zakupi  te  poblisk  wie  Gadk , zobowi zuj c si  tym 
samym do oczynszowania miejscowych ch opów. Za za-
kupione tereny Geyer nie zap aci  gotówk , lecz przej  
je jako oprocentowan  hipotecznie po yczk  od Banku 
Polskiego. Dodatkowo maj tek posiada  d ug wobec To-
warzystwa Ziemskiego Kredytowego, który to Geyer zo-
bowi za  si  sp aci  w ci gu 6 lat.

Rosn ca konkurencja w przemy le w ókienniczym 
sprawi a, e fabrykant postanowi  inwestowa  w inne 
dziedziny gospodarki. Na terenach, o których kupno 
zabiega  od lat pocz tkowo zamierza  hodowa  ro liny 
s u ce do produkcji farb. W zwi zku z ci gle zmieniaj -
cymi si  realiami gospodarczymi, Geyer postanowi  wy-
korzysta  dobr  koniunktur  w przemy le cukrowniczym 
do budowy w asnej cukrowni. Obiekt wzniesiono nieda-
leko rzeki Ner w pobli u dzisiejszej ul. Farnej. 

Budowa cukrowni nie by a jednak do ko ca przemy-
lana, gdy  nie uwzgl dniono mo liwo ci zaopatrzenia 

w buraki cukrowe, które nie mog y by  uprawiane na 
miejscu ze wzgl du na niskiej jako ci gleb . Wzniesio-
ny w 1851 roku obiekt kosztowa  150 tys. rubli. W tym 
samym roku Geyer otrzyma  pierwsz  po yczk  z Banku 
Polskiego w wysoko ci 100 tys. rubli na dalszy rozwój 
przedsi biorstwa. W Rudzie oprócz cukrowni otwarto 
tak e gorzelni . Przedsi biorstwo dysponowa o m.in.: 
dwoma maszynami parowymi o cznej mocy 46 kM, 
maszynami do mycia buraków, dwoma urz dzeniami do 
mlenia i tarcia  rmy „Reib Maschinen”, a tak e kilkuna-
stoma prasami hydraulicznymi, kot ami de  kacyjnymi, 

Ludwik Geyer. 
Zdj cie ze zbiorów wydawcy.
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 ltrami typu Wakun Faune s u cymi do ra  nowania cu-
kru oraz dwoma maszynami Taylor do czyszczenia soku. 
Ogóln  warto  maszyn szacowano na 145 tys. rubli. Fir-
ma zatrudnia a 270 pracowników.

W latach 1851–1853 Ludwik Geyer dzier awi  tak-
e cukrowni  w Tursku. Decyzja ta by a podyktowana 

konieczno ci  sprowadzania buraków, a wspomniane 
przedsi biorstwo posiada o korzystne umowy z plantato-
rami z kielecczyzny na dostaw  tego surowca. Wed ug 
wst pnych za o e  rudzka cukrownia mia a przerabia  
rocznie ponad 100 tys. korcy  buraków. Problemy zwi za-
ne z trudno ciami w zapewnieniu cukrowni buraków sta-
y si  z czasem jednymi z najpowa niejszych bol czek, 

a tak e przyczyn , dla której przedsi biorstwa nie wy-
korzystywa o ca ego swojego potencja u produkcyjnego.

Maj c nadziej  na zyski, znacznie przewy szaj -
ce dochody jakie uzyskiwa  z inwestycji w przemy le 
w ókienniczym, fabrykant wyst pi  z pro b  do w adz 
o pozwolenie na budow  bocznej linii kolei Warszawsko-
Wiede skiej, która mia a przebiega  od stacji Baby przez 
Tuszyn, Rzgów, Rud  Pabianick  do odzi. Pomys  ten 
nie spotka  si  jednak z aprobat  w adz.

Pierwsze lata dzia alno ci cukrowni nie przynosi y 
jednak spodziewanych zysków. Najwy sze obroty jakie 
osi gn o przedsi biorstwo w latach 1852–1853, by y 

o oko o 192 tys. rubli ni sze ni  wcze niej zak adano. 
Ros y natomiast d ugi Geyera wobec Banku Polskiego, 
który w 1853 roku udzieli  mu dwóch kolejnych po y-
czek na czn  sum  100 tys. rubli. Zobowi zania te mia-
y by  sp acone w przeci gu 3 lat. W zwi zku z brakiem 

funduszy na sp at  zobowi za , Ludwik Geyer wyst pi  
do banku z pro b  o roz o enie po yczki na raty. Pomi-
mo uzyskanej zgody, oddanie po yczonej kwoty nadal 
nie by o mo liwe. Kolejne pro by o przesuni cie termi-
nu sp aty by y ju  odrzucane pomimo, e Geyer stara  
si  o poparcie w Radzie Administracyjnej. W 1860 roku 
zad u enie Geyera w Banku Polskim si ga o 217 tys. ru-
bli, z czego 159 tys. stanowi y po yczki d ugoterminowe. 
Pozosta a kwota by a zaci gni ta pod zastaw cukru w cu-
krowniach w Tursku i Rudzie. Oprócz d ugu we wspo-
mnianym banku, Geyer mia  te  zobowi zania wobec 
skarbu pa stwa – 20 tys. rubli, a tak e zad u enia u osób 
prywatnych. czne zobowi zania  nansowe fabrykanta 
w 1860 roku szacowano na 604 tys. rubli.

Z  sytuacj   nansow  pog bi y kontrole w funk-
cjonuj cej w Rudzie gorzelni. Wykryto liczne nadu y-
cia m.in. zbyt wysokie st enie melasy u ywanej do 
produkcji wódki. Ponadto na terenie gorzelni znajdo-
wa o si  kilka niezarejestrowanych maszyn – m.in. 
3 kadzie.

Budynek cukrowni Ludwika Geyera. 
Zdj cie archiwalne ze zbiorów AP
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Willa przy ob. ul. Popio y 50. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski

Willa Zaurów „Hygiea” przy ob. ul. Popio y 34/36. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski
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wej w odzi, Uszer Izrael Mendelson. Spo ród bogatszych 
mieszka ców odzi wyznania moj eszowego, swoje wil-
le na terenie Rudy posiadali te : znany kupiec Maurycy 
Gliksman oraz dzia acz spo eczny Konstanty Halpern.

W adze miejskie b d ce wiadome walorów letnisko-
wych miasta próbowa y eksponowa  jego atuty. Szczegól-
nie du o uwagi po wi cano ul. eromskiego (ob. Popio y). 
Planowano stworzy  tam namiastki kurortu wzoruj c si  
na zagranicznych miejscowo ciach turystycznych. W 1927 
roku zarz dzono wyrównywanie le nych dróg biegn cych 
obok willi letniskowych, a tak e wysypywanie ich wirem 
i szlak . Koszty przedsi wzi cia mieli ponie  w a ciciele 
obiektów proporcjonalnie do ich kubatury.

Na terenie Rudy Pabianickiej znajdowa o si  kilka 
gospodarstw wiadcz cych us ugi dla przybywaj cych tu 
letników. Jednym z najpopularniejszych by  maj tek ro-
dziny Piechów, po o ony w dzielnicy Chachu a przy ul. 
1-ego Maja (ob. Odrza skiej). Na terenie cz ciowo zale-
sionego gospodarstwa znajdowa y si  budynki o charak-
terze letniskowym, w których znajdowa o si  19 pokoi 
go cinnych, a tak e du y ogród wynajmowany miej-
scowym stowarzyszeniom na ró nego rodzaju imprezy 
plenerowe. Sporym zainteresowaniem cieszy  si  te  nie-

wielki staw wraz z wypo yczalni  ódek. Do dzi  do sta-
wu przylgn a nazwa „Staw Piecha”. Zbli ony charakter 
mia o te  gospodarstwo Adolfa Junga przy ul. 1 Maja 44 
(ob. Odrza skiej). W dzielnicy Marysin znajdowa o si  
gospodarstwo zwane „Lasem Ecka”. Teren obejmuj cy 
du y ogród by  cz sto udost pniany miejscowym organi-
zacjom na doroczne imprezy.

Podobne us ugi cho  na znacznie wi ksz  skal , 
wiadczy a rodzina Stefa skich b d ca w a cicielami 

stawu na rzece Ner. Inicjatorem za o enia omawianego 
kompleksu by  urodzony w Szczecinie Aleksander Stefa -
ski. Na wykupionym terenie po dawnej cukrowni Geyera 
za o y  gospodarstwo rekreacyjne. Przystosowanie obiektu 
do potrzeb przedsi wzi cia wymaga o wielu inwestycji 
m.in. zasypania cz ci o yska rzeki. Zainwestowano te  
w budow  zapory pi trz cej wod  o rz dnej 18.8.  

Prowadzeniem restauracji, która wchodzi a w sk ad 
kompleksu zajmowa  si  krewny g ównego w a ciciela, 
Roman Stefa ski. Lokal znajduj cy si  tu  przy opisy-
wanym stawie by  w latach mi dzywojennych miejscem 
wielu imprez towarzyskich i kulturalnych, organizowano 
tu doroczne bale, spotkania z politykami oraz akademie 
z okazji wi t pa stwowych. 

Willa przy ob. ul. Popio y 49/51. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski
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W zwi zku z parcelacjami gruntów na nowowyzna-
czonych dzia kach oprócz gospodarstw rolnych zacz  
rozwija  si  tak e przemys . Tendencje te wzmaga y stale 
rosn ce ceny gruntów w odzi, a tak e rozwój demogra-
 czny Rudy, która stawa a si  potencjalnym ród em si y 

roboczej. Wa nym czynnikiem by y korzystne warunki 
naturalne. Miejscowe rzeczki tj. Olechówka, Jasie  i Ner 
dostarcza y wod  do powstaj cych obiektów. 

Pierwsze fabryki zacz y powstawa  wzd u  tzw. 
Szosy Pabianickiej. Na terenie Rudy swoje fabryki za-
k adali przede wszystkim ubo si przedsi biorcy z o-
dzi, a tak e innych miast regionu. Pierwszym znacz cym 
przedsi biorstwem by a opisana wcze niej cukrownia 
Ludwika Geyera. W latach pó niejszych powstawa y tu 
przede wszystkim zak ady w ókiennicze, ale równie  kil-
ka przedsi biorstw o innym pro  lu np. fabryka tektury 
Arnolda Baiera przy ul. wi toja skiej, kopalnia wiru 
nale ca do rodziny Biedermannów czy kilka niewiel-
kich fabryk chemicznych. Wraz z rozwojem przemys u, 
wzrasta a te  liczba mieszka ców miasta. 

Wi kszo  przedsi biorstw nale a a do osób narodo-
wo ci niemieckiej. Jedynie nieliczne by y w posiadaniu 
Polaków. Zdarza y si  jednak bardziej egzotyczne nacje 

w ród miejscowych przedsi biorców. W a cicielami fa-
bryki „Podhalanka” przy ul. Pi sudskiego (ob. Rudzkiej) 
by a pochodz ca z Turcji rodzina Kiorhassanów. 

Industrializacja mia a szczególne znaczenie po otrzy-
maniu praw miejskich w 1923 roku. Miejscowy przemys  
dawa  nie tylko zatrudnienie mieszka com miasta, ale 
tak e by  koronnym argumentem w sporach jakie toczo-
no w zwi zku z planami wcielenia Rudy do odzi.

W a ciciele miejscowych przedsi biorstw cz sto w -
czali si  w ycie spo eczne miasta, oddaj c np. swoje nie-
ruchomo ci na u ytek publiczny czy te  do  nansowywali 
kampanie spo eczne czy obchody wi t pa stwowych. 
Kilku z nich, jak np. Alfered Luedert wspó w a ciciel 
tkalni przy ul. Heleny 1 pe ni o funkcje awników w Ra-
dzie Miejskiej. Fabryka Filcu i Tkanin Technicznych 
Luedert i Muller produkowa a tkaniny techniczne,  ltra-
cyjne dla przemys u browarniczego, chemicznego czy 
naftowego. Zatrudnia a ok. 100 pracowników. W latach 
powojennych w budynków dawnej fabryki mie ci y si  
Mi dzyszkolne Warsztaty Samochodowe przy Zespole 
Szkó  Samochodowych nr. 1 oraz Przedsi biorstwo Za-
opatrzenia Szkolnego „Cezas”

Przemys

Most na Szosie Pabianickiej, 
nad rzek  Ner.  
Zdj cie archiwalne 
ze zbiorów WiMBP w odzi
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syna w a cicieli tkalni przy ul. Starorudzkiej 6. Kolej-
na córka Ida poj a za m a Ottona Brauniga. Natomiast 
Linda Mueller zwi za a si  z Oskarem Gaede, wspó w a-
cicielem farbiarni znajduj cej si  u zbiegu ulic Staszica 

(ob. Pabianickiej) i Starorudzkiej. Jej siostra Amalia wy-
sz a za m  za Ludwika  Hausmana, w a ciciela farbiarni 
przy ul. 3 Maja. 

Prowadzona przez rodzin  Hausmanów fabryka specja-
lizowa a si  w farbowaniu u obróbce wyrobów dzianych 
i trykotowych. Zak ad zatrudnia  oko o 50 robotników. 

Przed budow  ko cio a ewangelickiego przy ul. Pi sud-
skiego (ob. Rudzkiej) na terenie fabryki rodziny  Hausma-
nów znajdowa a si  sala modlitwy, w której udzielano 
tak e sakramentów. Amalia i Ludwik  Hausmanowie mieli 
4 dzieci: Hugona, Ludwika, Natali  oraz Hild . Ludwik 
po lubi  Gertrud  pochodz c  ze skoligaconego rodu 
Obermanów (w a cicieli farbiarni przy ul. Starorudz-
kiej). Hilda wst pi a natomiast do zakonu.

Hugon  Hausman, który zajmowa  si  prowadzeniem 
rodzinnego interesu by  te  od 1927 roku radnym wysu-
ni tym przez blok wyborczy Narodowo-Socjalistyczn  
Parti  Pracy i Bezpartyjnych Niemców. Hugon po lubi  

Podwórze fabryki rodziny  Hausmanów. 
Zdj cie archiwalne ze zbiorów rodziny  Hausmanów

Fabryka rodziny Hausmanów. Widok dzisiejszy.  
Fot. Micha  Koli ski
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Ludwik i Amalia  Hausman na wakacjach z kuzynk . 
Zdj cie archiwalne  ze zbiorow rodziny  Hausmanów

Halina Maciejowska 
– zdj cie z planu  lmowego. 
Zdj cie archiwalne 
ze zbiorów rodziny  Hausmanów

aktork  Halin  Maciejowsk , znan  z niemych obrazów 
takich jak: Mi o  przez ogie  i krew czy Przed s dem. 
Wa nym  lmem w karierze aktorki by a te  Otch a  po-
kuty, podczas którego kr cenia Maciejowska jako pierw-
sza kobieta zdoby a szczyt „Mnicha”.

Hugon i Halina Hausmanowie doczekali si  syna 
Iwara Ryszarda. Hugon oprócz pracy we w asnej fabryce 
anga owa  si  te  w dzia alno  Ligi Obrony Przeciw-
lotniczej i Przeciwgazowej. Po jego samobójczej mier-
ci w sierpniu 1939 roku podczas przemarszu konduktu 
nad id cym w nim a obnikami kr y  samolot. Do dzi  
w Rudzie Pabianickiej mieszka jego syn Iwar wraz ma -
onk  Mari  zd. Radoszy sk . Ma e stwo posiada syna 

Emila Norberta.
Brat Hugona, Ludwik wraz z on  Trud  Obermann 

posiadali dwójk  dzieci, Gerharda i Urszul . W 1945 
roku podczas wyjazdu rodziny Ludwik zgin  w okoli-
cach Ostrowa Wielkopolskiego w po arze jaki wybuch  
w poci gu. W czasie podró y zagin  te  jego syn Ger-
hard. Ch opiec po kilkumiesi cznej tu aczce zosta  boy-
em na jednym ze statków kursuj cych mi dzy Europ  
a USA. Po pewnym czasie przysposobi a go ameryka -
ska rodzina.
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Przedsi biorstwa dzia aj ce na terenie Rudy Pabianickiej

Nazwa (w a cicel) Rok za o enia Adres Charakterystyka
Alfred Arlt ul. Finansowa 86 tkalnia

8 pracowników
obrót w 1939 r. – 11357 z

Arnold Baier ul. wi toja ska 2 introligatornia
przerób odpadków
obrót w 1939r. – 109309 z

Caude ul. Przewodnia 11 tkalnia mechaniczna

Fraszczy ski ul. 3 Maja 4 farbiarnia

Gaede i Synowie ul. Starorudzka 8 farbiarnia, pow. 500 m²

Paul Habig ul. Rudzka 17/18 fabryka jedwabiu
78 pracowników
obrót w 1939 r. – 245679 z

Ludwik Haussmann 1926 ul. 3 Maja 9 farbiarnia i wyko czalnia
tkaniny r kawiczkowe
58 pracowników

K. Jajte ul. Dubois 64 farbiarnia 
10 pracowników

Maria Kanicka ul. 3 Maja 1 farbiarnia

A. Kozimi ski ul. Przewodnia 11 tkalnia mechaniczna

Hugo Krusche ul. Dubois 27 farbiarnia

Roman Lietke ul. Boles awa 6 farbiarnia parowa

Ludert Ludwig 
Spadkobiercy

1924 ul. Heleny 1 tkaniny techniczne
21–25 pracowników
spadkobiercy – Alfred, Wilhelm, Louis 
kapita  600.000 z  podzielony na 6000 akcji na okaziciela

Jerzy Mees ul. Pabianicka 123
ul. Ekonomiczna

betoniarnia
produkcja drenów i kraw ników

Ewdard Michel ul. Pok adowa 2 farbiarnia

Benjamin Neldner ul. wi toja ska 26 mechaniczna pralnia i drukarnia 
obrót w 1939 r. – 114320 z

Adolf Oberman ul. Pabianicka farbiarnia, 977 m²

Fabryka Przetworów 
Chemicznych „Oleina”

ul. Korczaka10/16 produkcja staeryny

Garbarnia „Praca” ul. Boles awa 3 9–18 pracowników
368 m²

K. Rost ul. Dubois 63 farbiarnia i bielnik
zak ad chemiczny
6 pracowników
obrót w 1939 r. – 181750

Leon Schroeter ul. Pabianicka farbiarnia, mercyzowarnia i bielnik
19–25 pracowników

Polskie Zak ady 
Siemensa

ok. 1924 ul. Starorudzka 12 wyrób urz dze  elektrycznych,
11–150 pracowników
2240 m²

W adys aw Walasik ul. Boles awa 13 tkalnia mechaniczna, produkcja we ny i bawe ny

Emil Wolf ul. Przewodnia 15 tkalnia
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Sk ad narodowo ciowy spo ecze stwa Rudy Pabianic-
kiej mia  swoje odbicie w statystykach dotycz cych sto-
sunków wyznaniowych. O ile Polacy w wi kszo ci nale eli 
do Ko cio a Rzymskokatolickiego, to w ród miejscowych 
Niemców panowa a wi ksza ró norodno . Osoby tej na-
cji du o cz ciej zmienia y wyznanie ni  Polacy. 

Najwi ksz  liczb  wyznawców posiada  Ko ció  Ka-
tolicki. Jego cz onkowie stanowili na przestrzeni lat od 
60 do 69% ogó u mieszka ców. Drugim pod wzgl dem 
ilo ci wiernych by  Ko ció  Ewangelicko-Augsburski, 
zrzeszaj cy od 24 do 35% mieszka ców miasta. Odsetek 
wyznawców judaizmu wynosi  oko o 4%.

Ró norodno  religijn  miasta mo na wykaza  obser-
wuj c chocia by struktur  wyznaniow  poszczególnych 
rodzin np.: Horaków, spokrewnionych z nimi Speidlów, 
czy przyby ej z Trapezuntu rodziny Kiorhassanów. W ro-
dzinie baptysty Adolfa Horaka znajdujemy zarówno kato-
lików jaki i ewangelików. W rodzie Kiorhassanów oprócz 
wyzna  chrze cija skich kilkoro cz onków pozosta o 
przy wierze Mahometa. 

Struktura wyznaniowa Rudy Pabianickiej w czasach II RP
ROK KATOLICY EWANGELICY YDZI INNI

1921 69,2% 24,1% 4,62% -

1928 60% 35% 4,5% 0,5%

1939 68,5% 26,4% 2,5% 3,1%

Na terenie miasta dzia a o kilkana cie organizacji 
zrzeszaj cych wyznawców poszczególnych ko cio ów. 
By y to zarówno zwi zki o charakterze typowo religij-
nym, jak i zawodowym czy bran owym.

Para  a rzymskokatolicka

W ród mieszka ców Rudy Pabianickiej najwi kszy 
odsetek stanowi y osoby wyznania katolickiego. Liczba 
ich ulega a zmianom na przestrzeni lat, rednio wynosi a 
60%. Do Ko cio a Katolickiego nale eli przede wszyst-
kim Polacy, cho  statystyki z 1928 roku wskazuj , e 
z 6 tys. para  an tego wyznania 1 tys. by o pochodzenia 
niemieckiego.

W zwi zku z du  ilo ci  wiernych, do  szybko 
rozpocz to starania o budow  wi tyni. Pocz tki para-
 i si gaj  1917 roku. Dnia 15 lipca tego  roku biskup 

w oc awski Stanis aw Zdzitowiecki zatwierdzi  powsta-
nie para  i pod wezwaniem „ wi tego Józefa Oblubie ca 
Naj wi tszej Marii Panny”. Nowa para  a zosta a wy-

Wn trze ko cio a pw. w. Józefa przy ul. Farnej. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski

Ko ció  pw.  w. Józefa. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski

Oblicze religijne 
Rudy Pabianickiej
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Z opisów miasta w okresie mi dzywojennym wy ania 
si  obraz spo ecze stwa yj cego na co dzie  w zgodzie, 
jednak bardzo podzielonego. Podobnie jak wszystkie ów-
czesne polskie miasta, Ruda Pabianicka by a zamieszka-
na przez osoby ró nych nacji i religii. Na przestrzeni lat 
wi kszo  mieszka ców deklarowa a narodowo  pol-
sk , jednak w yciu spo ecznym miasta du  rol  odgry-
wali przedstawiciele mniejszo ci narodowych. Struktura 
narodowo ciowa ulega a zmianom g ównie za spraw  
systematycznie rosn cej liczby osób narodowo ci nie-
mieckiej, która przed wybuchem drugiej wojny wiato-
wej wynosi a 30% ogó u mieszka ców.

Ludno  miasta b d ca zró nicowana pod wzgl -
dem narodowo ciowym czy religijnym, wydawa a si  
by  jednolita pod wzgl dem klasowym. Robotnicy, któ-
rzy dominowali w spo ecze stwie Rudy byli najcz ciej 
zatrudnieni w miejscowych fabrykach, co by o dodatko-
wym czynnikiem wi cym ich z miejscem zamieszkania. 
Mimo codziennych problemów zwi zanych z ci kimi 
warunkami materialnymi, grupa ta wykazywa a wspólne 

inicjatywy podczas wyborów do Rady Miejskiej, a tak e 
na terenie zak adów pracy, gdzie zak adano liczne zwi z-
ki zawodowe. 

Siln  grup  stanowili te  rzemie lnicy, którzy oprócz 
organizacji cechowych posiadali w asne lokale czy sto-
warzyszenia. Warto zauwa y , e organizacje rzemie l-
nicze w Rudzie skupia y wy cznie mistrzów nale cych 
do ko cio ów chrze cija skich. Jednym z najwa niej-
szych tego typu towarzystw by  Zwi zek Rzemie lników 
Chrze cijan, od 1935 roku dzia aj ce pod nazw  „Resur-
sa”. Stowarzyszenie posiada o w asny bufet, bibliotek , 

ycie spo eczne Rudy 
Pabianickiej do 1939 roku

Struktura narodowo ciowa Rudy Pabianickiej
Rok Polacy Niemcy ydzi inni Razem

1921 4292 
(84,03%)

709 
(13,83%)

114 
(2,2%)

12 
(0,23%)

5127

1928 7707 
(74,62%)

2150 
(20,79%)

470 
(4,5%)

18 
(0,17%)

10345

1937 12114 
(67,11%)

5372 
(29,58%)

553 
(3,04%)

119 
(0,65%)

18158

1939 13563 
(68%)

6015 
(30%)

489 
(2,43%)

203 
(1,01%)

20.050

Cz onkowie Towarzystwa Rzemie lniczego „Resursa”. 
Zdj cie archiwalne ze zbiorów WiMBP w odzi
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Istania o te  kilka mniejszych towarzystw sporto-
wych. Przy ul. Daszy skiego 36 (ob. Niedzia kowskiego) 
mia  swoj  siedzib  Amatorski Klub Sportowy, kierowa-
ny przez Stefana Czekanowskiego. Wiceprezesem klubu 
by  Antoni Unger. W latach trzydziestych dzia a  te  Klub 
Sportowy „Huragan”, którego prezesem by  Karol up-
czy ski. Siedziba klubu znajdowa a si  pocz tkowo przy 

ul. Pi sudskiego 83 (ob. Rudzkiej), a w latach pó niej-
szych przy ul. 1-ego Maja 23 (ob. Odrza skiej). 

W ród organizacji dzia aj cych na terenie miasta  -
guruje te  Towarzystwo Sportowo Gimnastyczne „So-
kó ”, które oprócz dzia alno ci sportowej posiada o w asn  
bibliotek .

Niegdy  budynek mieszcz cy 
siedzib  Klubu Sportowego 
„Huragan”. Widok dzisiejszy. 
Fot. Micha  Koli ski

Karta z albumu podarowanego: „Panu Burmistrzowi A. atkowskiemu, przez yczliwych obywateli”. 
Na zdj ciach sportowcy oraz zarz d Rudzkiego Klubu Sportowego. 
Zdj cie archiwalne ze zbiorów WiMBP w odzi


