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Artykuły dotyczące historii Łodzi, Zgierza
i Pabianic
Łódź
Wprowadzenie
„Przeciwieństwa się przyciągają” – do żadnego innego
miasta to stwierdzenie nie pasuje tak dobrze, jak do Łodzi,
której historia będzie tematem kilku następnych artykułów.
Młode miasto, które w swym 65-letnim rozwoju gospodarczym stało się szybko kolosem gospodarczym na skalę europejską, jest pełne rażących przeciwieństw. Już samo ulokowanie wielkich kompleksów przemysłowych na terenach
pozbawionych naturalnych predyspozycji, takich jak woda czy pokłady węgla, oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych jest sprzeczne z ogólnymi założeniami, jakie
stawia się przy planowaniu tego
typu przedsięwzięć. Jedynym wytłumaczeniem w tym przypadku
może być brak przemysłu w innych
rejonach kraju. Na ulicach widzimy pałace, które powstały, by zdobić miasto, i najprzeróżniejsze, gęsto
usłane chaty, których „dachy” zbudowane zostały gołymi rękoma przez
jeszcze niedojrzałych młokosów. Pośród nieurodzajnych ziem znajdują się kompleksy fabryczne wyposażone we wszystkie zdobycze techniczne naszych czasów, cudowne

światło elektryczne oświeca niebrukowane drogi boczne, prawie niemożliwe do przejechania i sięgające aż do
głównej ulicy, okazałe ogrody zaskakują nas na tej spragnionej glebie, godne podziwu maszyny najwyższej klasy
i przestarzałe przędzalnie rywalizują w produkcji tekstylnej każdego rodzaju. Eleganckie dorożki z gumowymi kołami i z pełnej krwi końmi często czekają na przejazd ulicami zapełnionymi wszechobecnym tłumem i przeróżnego
rodzaju pojazdami ciągniętymi przez wymęczone kobyły –
a to wszystko wśród nowo wybudowanych, na pełnych obrotach pracujących fabryk i latami straszącego ruinami wypalonego zakładu. Wszędzie przeciwieństwa. A jak z rzeczami, tak też
z ludźmi tworzącymi społeczeństwo
tego miasta. Tu jednak kontrasty są
większe niż w innych dziedzinach.
Mnogość zwyczajów i nawyków
zarówno religijnych, jak i społecznych różnych grup narodowościowych odczuwalna jest na każdym
kroku i jedynym wspólnym elementem łączącym wszystkie te społeczności jest praca w przemyśle i dążenie do zarobku. Przemysł – początkowo skromny – rozwinął się
w Łodzi w zadziwiającym tempie
i tworzy centrum krzyżowania się
wszystkich nici. Jest zatem oczywiste, że przemysł stanie się tematem
naszych reminiscencji o Łodzi, nie
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1. Kościół ewangelicki Świętej Trójcy, 2. Szpital miejski Świętego Aleksandra, 3. Katolicki kościół W.N.M.P., 4. Mauzoleum Scheiblerów, 5. Katolicki kościół Podwyższenia Świętego Krzyża, 6. Między fabrykami na Wólce, 7. Kościół Świętej
Trójcy po przebudowie (projekt), 8. Dom Koncertowy, 9. Dom Konstadtów, 10. Willa L. Grohmanna, 11. Dom Abla

–4–
nie tylko z tej przyczyny, że zawdzięcza ona jemu swe powstanie, potęgę i dobrobyt, ale i dlatego, że obok miejskiego porządku stanowi jedyny czynnik, który ma ciągły
wpływ na wszystkie warstwy społeczne i ich dążenia.
Pragniemy – i mamy nadzieję, że czytelnicy uznają to za słuszne i naturalne – zachować styl mniej naukowy
i bardziej dostępny dla ogółu oraz ograniczyć swoje opinie o faktach tylko do tych, które utrzymują się w normach
przyjętych dla wszystkich grup społecznych.
C. Wilkens

Informacje o historii i przemyśle
Miasto Łódź, którego nazwa nie jest związana z żadnymi wydarzeniami historycznymi, znajduje się na lekko pofałdowanym, piaszczystym terenie, położone jest na
52 stopniu szerokości geograficznej północnej i na 20 stopniu długości geograficznej wschodniej, prawie w linii prostej pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, na prastarym
szlaku ciągnącym się z północnego wschodu na południowy zachód. Odkrycie starych cmentarzysk między Łodzią
a Zgierzem pozwala na przypuszczenia, że właśnie tędy
odbywały się migracje plemion. Wpływ na osiedlenie się
pierwszych osadników na tych właśnie terenach miała na
pewno przepływająca tędy rzeka Łódka, od której powstała nazwa miasta.
Pierwsze zapiski o Łodzi pochodzą z 1332 roku. Wtedy
książę Łęczycy i Dobrzynia – Władysław – przekazał wieś
Łódka we władanie biskupów kujawskich. Przemiana z wsi
w miasto nie jest nigdzie odnotowana, lecz wzmianki z połowy piętnastego wieku mówią już o mieście, co świadczy
o orientacyjnej dacie tego wydarzenia.
Kolejna wzmianka o Łodzi datowana jest na rok 1792.
Łódź była nadal własnością biskupów, lecz znajdowała się
pod panowaniem pruskim. W 1793 roku okazało się, że
miasto jest bardzo zaniedbane i biedne. Według dokonanego wtedy spisu mieszkało tu 190 mieszkańców (89 mężczyzn, 90 kobiet i 11 Żydów), był kościół katolicki (ten
sam, który stoi na Starym Cmentarzu nieopodal fabryki Poznańskiego). Ponadto odnotowano: 44 kominy, 11 niezamieszkałych domów, 18 nienazwanych placów, 44 stodoły,
drewniane więzienie w złym stanie, 4 prywatne i 4 publiczne studnie, młyn na wodę i dwie gospody. Liczba zwierząt
gospodarskich to: 18 koni, 97 wołów, 58 krów i 63 sztuki bydła.
W Łodzi znajdowało się dwóch tkaczy, ślusarz, krawiec, stolarz, szewc i ośmiu rzemieślników, którzy pracowali w mieście i okolicach przy budowie wozów.
Głównym zajęciem zarobkowym ówczesnej społeczności była praca na roli i hodowla bydła, jednak rezultaty
tych trudów z powodu złej jakości gleby były bardzo mizerne. Mieszkańcy, co dziwne, nie potrafili wykorzystać
dóbr, jakie dawały bardzo obfite lasy. Z ogromnym wysiłkiem zbierali każdy grosz na podatki: od dymu (236 guldenów polskich), od ognia (360 guldenów polskich), od skór

(292 guldenów polskich), na naukę (300 guldenów polskich). Dzierżawa dla biskupów wynosiła 450 guldenów
polskich.
Burmistrz, czterech radnych i pisarz miejski tworzyli
radę miejską.
W 1806 roku miasto przeszło z rąk biskupów pod opiekę rządu i było to początkiem powolnego polepszania się
warunków bytowych oraz stosunków społecznych w tym
regionie.
Zachowane przekazy z roku 1821 odnotowują 112 kominów i 799 mieszkańców.
Wpływy do kasy miejskiej miasta wyniosły 2577 guldenów, a podniesione przez państwo podatki konsumpcyjne opiewały na 3754 guldeny.
Do roku 1812 nie istniał żaden plan miasta. Dokładne pomiary, z licznymi poprawkami, zakończono dopiero
w 1819 roku.
Konsekwencje wojen napoleońskich odczuć można
było również w Łodzi. Nastąpiło osłabienie gospodarcze
i zubożenie społeczeństwa. Dzięki cesarzowi Aleksandrowi I również Łódź miała być pod opieką rządu. Powrócił
pokój, co zaowocowało postanowieniem rządu o przyciągnięciu do Łodzi zagranicznych fabrykantów i rzemieślników.
Łódź – w specjalnym dokumencie wydanym 18 września 1820 r. przez przedstawiciela rządu w Warszawie – została uznana za miasto przemysłowe. Ten dokument, który
w sposób znaczący wpłynął na późniejszy napływ fabrykantów i siły roboczej, zawiera osiem artykułów.
Art. 1
Miasta należące do królestwa, które według komisji
rządowej i policji nadają się do rozwijania interesów państwa oraz są odpowiednie na osiedlanie się fabrykantów,
głównie sukienników, mają zostać do tego celu przystosowane. Posiadłości odpowiednie na zakładanie interesów
przez osoby posiadające majątki mogą za zgodą komisji
rządowej i policji zostać wykorzystane i być objęte programem ulg.
Art. 2
Komisja rządowa ustala, że w miarę zgłaszania się sukienników lub innych zainteresowanych inwestowaniem
w tych miastach, zostaną przedstawione plany wolnych terenów i bardzo korzystne warunki dzierżawy.
Art. 3
Tereny w tych miastach lub ich okolicach należące do
rządu mają zostać przekazane, za zgodą władz i policji, na
potrzeby inwestorów w celu zagospodarowania zmierzającego do rozwijania interesów państwa.
Art. 4
Młyny znajdujące się na terenach rządu mają według
zasad ustalonych przez komisję rządową zostać oddane
w dzierżawę odpowiednim inwestorom (zainteresowanym
otworzeniem garbarni).
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Art. 5
Fabrykanci oraz rzemieślnicy z poszczególnych miast
mają na użytek budów otrzymywać w okresie dziesięciu lat
drewno z pobliskich terenów gminnych lub rządowych.
Art. 6
W pobliżu miast mają zostać wybudowane cegielnie,
z których przedsiębiorcom budowlanym ma być sprzedawany materiał po najniższych cenach.
Art. 7
Po obradach komisji rządowej do spraw wewnętrznych
i policji, komisji do spraw kultury oraz przedstawicieli społeczeństwa mają zostać zaprojektowane i sfinansowane
przez państwo budynki (w zależności od miejscowości) dla
kościoła ewangelickiego oraz mieszkanie dla pastora.
Art. 8
Komisja spraw wewnętrznych w celu zrealizowania
tych zamierzeń będzie, odpowiednio do istniejącego zapotrzebowania, sięgać do rezerw finansowych, aby udzielać
wsparcia finansowego.
To postanowiono w Warszawie na posiedzeniu Rady
Administracyjnej dnia 18 września 1820 r.
Gen. Zajączek

Przewodniczący minister Komisji Spraw Wewnętrznych
i Policji
Sekretarz: Generał Brygady Kossecki.
T. Mostowski.
W następstwie tego zarządzenia w 1821 r. zostało w Łodzi utworzone nowe miasto dla społeczności fabrycznej. Znajdowało się tu 200 placów budowlanych. Teren nowego miasta
został w późniejszym okresie powiększony o gminy wiejskie
Stara Wieś i Folwark Łódzki.
Zarządzenie to, bardzo intratne dla zagranicznych fabrykantów i rzemieślników, nie pozostało długo niezauważone i po krótkim czasie do władz zaczęły zgłaszać się rzesze imigrantów chętnych do osiedlenia się w Łodzi.
30 marca 1821 roku w Zgierzu odbyło się spotkanie fabrykantów i przedstawicieli władzy. Zostały na nim przedstawione prawa i warunki nowo przybyłych mieszkańców.
Brzmiały one następująco:
Każdy z przedsiębiorców otrzyma w konkretnej kolonii teren o powierzchni półtora morgi. Teren ten ma zostać zagospodarowany w ciągu dwóch lat. Przedsiębiorcy mogą zarządzać terenem według własnego uznania. Podatek roczny od jednej morgi wynosi 10 guldenów, zatem od półtorej
morgi – 15 guldenów. Płatność tego podatku do kasy miejskiej przypada na listopad każdego roku, ale dopiero po
upływie sześciu lat od otrzymania terenu.
Zagraniczni fabrykanci otrzymają z pobliskich lasów
drzewo nieodpłatnie. Jeśli chodzi o cegły, to sprzedawane
będą po cenach produkcyjnych, a cena 1000 sztuk nie może
przekroczyć 5 talarów.
Każdy zagraniczny fabrykant będzie przez sześć lat zwolniony z podatków – poza podatkiem konsumpcyjnym, którego
zniesienie mogłoby przynieść szkodliwe następstwa.
Zagraniczni imigranci mogą korzystać z tych samych
praw, co dotychczasowi mieszkańcy miast, a także z takich
dóbr jak np. łąki i pastwiska.

Przybywający z zagranicy rzemieślnicy i ich tam narodzone dzieci są prawnie zwolnieni ze służby wojskowej.
Dzieci narodzone już po przyjeździe będą traktowane jak
rodowici mieszkańcy i mogą być zwolnione z obowiązku
wojskowego tylko wtedy, jeśli przedstawią dokument potwierdzający, że są jedynymi synami lub że wyuczyli się
już konkretnego, przydatnego fachu.
Żydom nie zezwala się na mieszkanie w koloniach fabrycznych i na posiadanie tam zabudowań. W przyszłości żadnemu Żydowi nie wolno będzie prowadzić gospody
i trudnić się produkcją napojów. Jedynie ci, którzy teraz się
tym zajmują, mogą pozostać przy swoim zajęciu.
W wyniku tych ustaleń, które przyjęte zostały przez
przedstawicieli przybyłych społeczności i przekazane swoim rodakom, rozpoczęła się w 1823 roku imigracja zagranicznych fabrykantów i rzemieślników. W czerwcu tegoż roku
nie było w Łodzi jeszcze żadnego zagranicznego mieszkańca, a w grudniu stało już sześć nowych domów, w których pracowało pierwszych dziewięciu imigrantów ze Śląska. W tym
samym roku dokonano regulacji obszaru starego miasta i powstała tam pierwsza farbiarnia mistrza Augusta Sangera.
W roku 1824 napływ pracowników do Łodzi był coraz
większy. Do miasta przybywali również mieszkańcy Saksonii, którzy przyczynili się do rozkwitu przemysłu bawełnianego na tych terenach. Branża na tym obszarze nie występująca
zyskała na znaczeniu w kręgach rządowych, które postanowiły w celu wsparcia rozwoju produkcji zaangażować przybyłego z Elberfeld technika przemysłu bawełnianego Thomasa,
zlecając mu nadzorowanie tego typu przedsięwzięć. Liczba
tkaczy przybyłych w 1824 roku to ponad 50 mistrzów, którzy
mieli pod sobą po kilku pracowników. Następstwem tego było
założenie kolonii tkackiej, a niedługo później przędzalniczej.
Produkcję krajową chroniono wprawdzie cłami, lecz
zagraniczna stanowiła tak dużą konkurencją, że tylko Łódź
była w stanie utrzymać się na rynku bawełnianym. Rząd
bardzo starannie opiekował się przemysłem i postanowił
wysłać przedstawiciela sekcji fabrycznych Benedykta Tykla za granicę, do Saksonii i Prus w celu zbadania i nawiązania kontaktów z tamtejszymi fabrykantami oraz nakłonienia ich do rozszerzenia działalności przez wybudowanie
swoich fabryk również w Łodzi.
Skutkiem takich działań było przybycie do Łodzi większych przedsiębiorców, między innymi takich, jak Wendisch, Lange i Geyer, i natychmiastowe rozpoczęcie budowy fabryk.
Szczególnie sprawnie zabrał się za to pochodzący z Zittau w Saksonii, posiadający odpowiednie środki finansowe
Ludwik Geyer. Zbudował dużą przędzalnię, która szybko
stanęła na czele wszystkich fabryk w królestwie.
W 1825 roku, wskutek błędnej oceny współpracy handlowej Niemiec z Ameryką, narastał kryzys, który stał się
szczególnie dotkliwy dla branży bawełnianej, czego wynikiem był ogromny napływ pracowników z tego sektora do
Łodzi, zakończony dopiero w roku 1828.
W 1826 roku rozpoczęto wznoszenie kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy. Budowę nadzorował późniejszy fabrykant Jakób Peters.
Ratusz miejski, stojący do dziś na placu Wolności, został wybudowany w roku 1827.
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Przy tej okazji powstał pomysł zawodów strzeleckich
organizowanych w okresie świąt wielkanocnych. Panowie Johann i Gottlieb Fiedler, Gottlieb Seuberlich, Samuel
Felsch, Johann Strauch, Benjamin Pietsch, Bezille i mistrz
ślusarski Anton Stenzel postanowili kontynuować starą tradycję Królewskich Zawodów Strzeleckich również w nowej ojczyźnie, na obcej ziemi.
Pierwsze Towarzystwo Strzeleckie zawiązało się 7 czerwca 1824 roku podczas zgromadzenia na placu Nowego Miasta, gdzie 12 członków wybrało również swojego komendanta
– fabrykanta Johanna Fiedlera.
Na pierwsze „królewskie strzelanie” przygotowano tarczę strzelecką oraz specjalne krzesło dla króla strzelców.
Towarzystwo składało się z 12 członków, a posiadało
jedynie 3 sztuki broni. Szybko uporano się jednak z tym
problemem, ponieważ Trautmann zajmował się naprawą
broni z garnizonu w Brzezinach i mógł wyposażyć swoich
towarzyszy w brakujące sztuki.
Pochodzący z Grunbergu bracia Obst akompaniowali
na trąbkach. Strzelanie odbywało się poza miastem, głównie w pobliskich lasach.
Wkład finansowy na pokrycie kosztów wynosił 2 guldeny i 6 groszy. Ponieważ na pierwszych zawodach pojawiło się wielu widzów, zarówno z miasta, jak i z okolic,
można było uznać to wydarzenie za imprezę masową, a samo strzelectwo zyskało dużą popularność.
Najlepszym strzelcem okazał się Gottlieb Strauch. Nagrodą było zajęcie honorowego miejsca na polerowanym
„królewskim” krześle.
Pan Gottlieb Strauch został, zgodnie ze starym zwyczajem, poprowadzony w towarzystwie pozostałych uczestników i przy akompaniamencie braci Obst do pierwszego zajazdu znajdującego się na Rynku Nowego Miasta pod nr 16
i należącego do Jana Adamowskiego. Tutaj na cześć króla
strzelców wydano bal i tak zakończono pierwszą imprezę.
Warto przytoczyć kilka godnych uwagi faktów z historii towarzystwa.
W roku 1826 poświęcono pierwszą flagę, w 1829 roku
ówczesny król strzelców Christian Teuchert podarował towarzystwu szarfę, w 1835 roku na placu strzeleckim pojawiła się
strzelnica, a w „Paradyżu” urządzono pierwszy bal z prawdziwego zdarzenia. W 1842 roku strzelnicę przeniesiono do miejskiego parku, w 1844 roku towarzystwo otrzymało od Tytusa
Kopischa nową szarfę, a nowym komendantem został Michael Kunkel, który był bardzo surowym człowiekiem. Wprowadził on pierwsze umundurowanie. Na stanowisku komendanta
pozostał do roku 1877. W roku 1847 powstała pierwsza strzelnica zamknięta, której wartość wynosiła 996 guldenów i 18
groszy. Jej budowniczym był Gottfried Milsch.
W 1853 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie, w dowód uznania za nienaganne sprawowanie w tych niespokojnych czasach, uzyskało zgodę na posiadanie broni bez
specjalnego pozwolenia.
Podczas zawodów strzeleckich w 1853 roku pojawiła
się dodatkowa atrakcja. Odważni mogli spróbować swoich
sił we wspinaczce po specjalnym palu, na którego końcu
znajdowały się nagrody.

Fundatorami premii byli Heinrich Vorwerk i Hansch.
Władze państwowe postanowiły podarować towarzystwu
plac o powierzchni czterech mórg. Istniejąca do dziś strzelnica została wybudowana w 1856 roku, rok później król
strzelców Carl Ebhardt poświęcił sztandar, a panowie August Hanschel i Rajmund Kuhnel podarowali towarzystwu
nowe szarfy. W roku 1874 przypadła pięćdziesiąta rocznica istnienia towarzystwa i z tej okazji postanowiono wmurować kamień węgielny pod Dom Strzelecki.
W roku 1888 liczba członków wynosiła 113, urząd przewodniczącego od roku 1874 piastował Otto Julius Schultz.
Do zarządu należeli również Ernst Hoffman, Franz Fischer
i Konrad Paliwoda.
Komendantem był mistrz budownictwa Teodor Rudziński. Dziś urząd ten piastuje Edward Jeziorski.
Mistrzem jest w tym roku Ernst Lange, a marszałkiem
Jakób Zimmermann.

Łódzkie Męskie Towarzystwo Śpiewacze
Innym ważnym stowarzyszeniem jest Łódzkie Męskie
Towarzystwo Śpiewacze, którego powstanie datuje się na
rok 1846.
Prowadzone początkowo przez prywatnego nauczyciela Jana Franza liczyło w 1856 roku już około 100 członków.
Liczba ta następnie spadła. Powtórny rozkwit towarzystwa
datuje się na rok 1862. Dwa lata później w zajeździe „Paradyż” w obecności znakomitych gości uroczyście poświęcono
sztandar towarzystwa. 7 i 8 września zorganizowano koncert
pod przewodnictwem dyrygenta Augusta Heinricha, co dało
początek epoce znakomitych śpiewaków. Po utracie wspaniałego dyrygenta, jakim był Heinrich, wielu próbowało swoich
sił, chcąc go zastąpić. Dopiero przybyły do Łodzi w 1878 roku
Otto Heyer, czynnie działający w towarzystwie operowym,
spróbował poprawić wyblakły wizerunek towarzystwa liczącego już tylko ośmiu członków. Pan Heyer zabrał się z wielkim zapałem do odbudowy świetności towarzystwa i korzystał z każdej okazji, by jego śpiewacy czynnie uczestniczyli
w imprezach organizowanych w mieście. W krótkim czasie
liczba członków wzrosła do ponad czterdziestu.
14 maja 1882 roku ministerstwo wewnętrzne przyznało
Łódzkiemu Towarzystwu Śpiewaczemu statut. Od tego czasu jego historia jest spokojna i stabilna. Co roku na cześć
dyrygenta organizowany jest koncert. Towarzystwo, które
nie przyjmuje członków społeczności izraelskiej, zrzesza
głównie młodzieńców zatrudnionych w branżach fabrycznych. Dziś liczy ono 115 członków.
Pierwszym zarządcą jest Neumann, drugim doktor Hofer.
Dyrygentem i nauczycielem muzyki oraz śpiewu jest Otto Heyer. Rachunkowością zajmują się J. Beck i Max Richter. Poza
nimi czynnie pracują jeszcze Panowie Schulde i Gustaw Peter.

Miejskie Towarzystwo Kredytowe
i Łódzki Bank Handlowy
Kolejnymi przedsięwzięciami, jakie chcielibyśmy przedstawić, są: Miejskie Towarzystwo Kredytowe i Łódzki Bank
Handlowy. Instytucje te rozpoczęły działalność w roku 1872.
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czące weksli, jak i gotówki. 30 czerwca 1883 roku kasa rozpoczęła działalność z 407 oszczędzającymi i członkami, z wkładem finansowym w wysokości 59 956 rubli i 30 kopiejek. Dotychczasowy obrót wyniósł 92 359 rubli i 10 kopiejek.
Bilans z 31 grudnia 1883 roku wyglądał następująco:
210 członków z 60 728 rublami i 16 kopiejkami wkładu,
185 oszczędzających z 45 469 rublami i 79 kopiejkami
wkładu.
Rezerwa to 1797 rubli i 70 kopiejek; całkowity obrót –
198 217 rubli i 77 kopiejek; oprocentowanie dla członków
9%, dla oszczędzających 6%.
Bilans na dzień 31 grudnia 1887 roku wyglądał następująco: 297 członków z wkładem kapitału w wysokości 182 753 rublami i 4 kopiejkami, 462 oszczędzających
z wkładem w wysokości 199 013 rublami i 68 kopiejkami; oprocentowanie dla członków 8%, dla oszczędzających
w zależności od wkładu od 3% do 5%.
Bilans na rok 1888 wygląda następująco: 346 członków z kapitałem w wysokości 297 364 rublami i 43 kopiejkami, 706 oszczędzających z 277 477 rublami i 59 kopiejkami. Rezerwa to 7702 rubli i 17 kopiejek; całkowity
obrót – 2 172 108 rubli i 57 kopiejek; oprocentowanie dla
oszczędzających od 3% do 5% w zależności od wkładu.

Łódzkie Towarzystwo Cyklistów
Do towarzystw należy również zaliczyć Łódzkie Towarzystwo Cyklistów, które powstało 19 czerwca 1886 roku,
a 23 marca 1887 roku zostało oficjalnie uznane przez władze państwowe. Obecnie zrzesza ono 120 członków. Instytucji przewodniczą: Robert Resiger, Adolf Strenge, Karol
Steinert jr, Hugo Ehmer, Gustaw Folkmann, Paul Michael
i Ryszard Steinert. Łódzkie Towarzystwo Cyklistów brało
udział w zawodach kolarskich zorganizowanych w Warszawie w 1887 roku, gdzie jego członkowie wywalczyli pierwsze miejsce. Na zorganizowanych przez siebie zawodach
w roku następnym kolarze łódzkiego stowarzyszenia również okazali się najlepsi.
K. Wilkens

Rzemiosło i cechy
Obok prężnie rozwijającego się przemysłu nadal w dobrej kondycji jest rzemiosło, którego niestety nigdy nie
udało się zaprezentować na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie, lecz ważne jest samo przekonanie o jego wysokiej jakości i trwałości. W niektórych dziedzinach
maszynom nie udało się zastąpić wykwalifikowanych pracowników i nie wiadomo, kiedy taka zmiana nastąpi.
Do najstarszych grup rzemieślniczych w Łodzi z pewnością należy tkactwo. Już w roku 1825 pojawiło się Bractwo Tkackie, które miało zrzeszać pracowników tej branży. 29 sierpnia tkacze łódzcy postanowili stworzyć bractwo
i wystąpili z oficjalną prośbą do burmistrza miasta. Pozwolenie zostało udzielone 8 września 1825 roku. Z tej okazji
22 tkaczy zorganizowało imprezę towarzyską zakończoną
w karczmie pod „Jeźdźcem Wilhelmem”.

28 maja 1828 roku zgodnie z rządowym rozporządzeniem tkacze zostali oficjalnie zrzeszeni w cechu rzemieślniczym liczącym 80 mistrzów. Pierwszym i zarazem najstarszym w społeczności tkaczy był Gottlieb Hausmann, drugim z najstarszych był Christian Wergau.
Godnym wzmianki wydarzeniem w historii cechu jest
budowa „Domu Tkacza” w 1839 roku.
Społeczność tkacka liczyła w tym czasie 760 mistrzów,
451 pracowników i 250 uczniów.
Z tej okazji pierwszy ewangelicki pastor kościoła Świętej Trójcy napisał wiersz, którego słowa zamieszczamy poniżej.

Pieśń z okazji poświęcenia
W górę, w stronę Boga,
Skierujmy głowy dziękczynnie,
Okazał nam zmiłowanie, dał szczęście,
Pozwolił nam skończyć,
Co bractwo nasze zaczęło,
Niech nasza moc taka pozostanie,
Pozwól nam na to Panie!
Skierujmy ku niemu drugie spojrzenie,
Ku jego królewskiemu tronowi,
Ku niemu samemu,
Co dla nas nosi koronę,
Bo to jego ręka czyni,
Że jesteśmy tu szczęśliwi,
Niech będzie błogosławiony!
Pomyślcie bracia o zamierzchłych czasach,
Pomyślcie o wiecznej tułaczce,
To on w trudnych chwilach
Zawsze był przy nas,
Oby nas nigdy nie opuścił,
Oby zawsze u nas gościł!
Pomyślcie o czasach, kiedy tu ugór był,
Kiedy lasy tylko szumiały,
Niemiecka pracowitość szerzy się,
Wspaniałe miasta wznoszą się.
Ojczyzna jest jeszcze wspanialsza,
Lecz tu nowa powstaje nasza.
Jedność mieszka pośród nas,
Którą czcimy wspólnie,
Zbierajmy, nie trwońmy,
Wierzmy, w dumie nie szalejmy,
Na nowym życia szlaku
Nie prowadźmy do rozłamu.
Wieńce ozdabiające ten dom
Znikną jak i my,
Bo krótkie są próby dni!
Lecz z odwagą patrzcie w dal,
Budujcie silny świat,
Kto tego nie uczyni,
Wzmianki nie jest wart.
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Przekazy na temat miasta Zgierza
Zgierz, jak już wcześniej wspominaliśmy, wyspecjalizował się w produkcji materiałów delikatnych, przeznaczonych do wyrobu wytwornych ubrań. Miasto zrobiło
w ostatnich latach spore postępy w kontaktach z Łodzią, od
której oddalone jest o 10 wiorst w kierunku północnym.
Z dostępnych informacji wynika, że kiedyś miasto nosiło nazwę Zegrz, a prawa miejskie uzyskało już w 1404
roku.
Na terenie miasta znajdował się kościół poświęcony
św. Mikołajowi. Budowla ta została zniszczona, lecz nie da
się ustalić, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia. Na jej miejscu wybudowano w 1521 roku nowy dom
boży, który rozebrano na początku tego stulecia, gdyż był
w złym stanie technicznym i stwarzał zagrożenie dla wiernych. Poświęcony był on św. Katarzynie. Tak też poświęcono najnowszy kościół, który stoi w tym samym miejscu,
co dwa poprzednie. Jego budowę rozpoczął w 1825 roku
ówczesny proboszcz Józef Goldmann. Budowę zakończono dwa lata później.
Od tego momentu duchownymi byli tam: Makowski,
Ojrzanowski i Hirschberger. Dziś, mimo podeszłego wieku, stanowisko to sprawuje ksiądz Antoni Gabrielski.
Powstanie gminy ewangelicko-luterańskiej datuje się
na rok 1821. Na początku spotkania i nabożeństwa odbywały się w dużym pokoju. W 1823 roku rozpoczęto, na terenie przewidzianym w tym celu przez władze, budowę
domu dla pastora. Już w następnym roku zamieszkał tam
Heinrich Bando.
Rozpoczęcie budowy kościoła ewangelicko-luterańskiego datuje się na rok 1825, a jego poświecenie przypadło na rok następny.
Po śmierci pastora Bando w 1865 roku wszystkimi sprawami kościoła zajmował się Juliusz Pasternacy. Jego miejsce
zajął w 1866 roku młody pastor Ernst Wilhelm Bursche.
Zgierz, będący pod opieką prezydenta miasta Edwarda
Ślósarskiego, liczył 1 stycznia 1888 roku:
wyznawców kościoła prawosławnego:
potwierdzonych ..................................................... 18
niepotwierdzonych ................................................ 8
wyznawców kościoła rzymsko-katolickiego:
potwierdzonych ..................................................... 4970
niepotwierdzonych ................................................ 620
wyznawców kościoła ewangelickiego:
potwierdzonych ..................................................... 5300
niepotwierdzonych ................................................ 634
wyznawców judaizmu:
niepotwierdzonych ................................................ 160
razem: 15226
z tego mężczyzn 7555, a kobiet 7671.

Budynków i fabryk, wyłączając zabudowania gospodarcze, jest w mieście 500.
Stojący na rynku ratusz wybudowany został w 1847
roku, na miejscu starego, drewnianego budynku.
W Zgierzu znajduje się kilka szkół:
– W 1888 roku została wybudowana trzyklasowa, prywatna szkoła dla chłopców, w której pracuje czterech na stałe zatrudnionych nauczycieli i dwóch nauczycieli religii.
Fundusze potrzebne na utrzymanie placówki pochodzą
z czesnego, datków obywateli oraz funduszu miasta.
– Istnieje pensjonat dla dziewcząt, z dwoma klasami
i klasą przygotowawczą.
– Działają cztery szkoły elementarne: dwuklasowa szkoła katolicka dla chłopców, w której uczy dwóch nauczycieli, jednoklasowa szkoła katolicka dla dziewcząt, czteroklasowa, mieszana szkoła ewangelicka, w której pracuje
trzech nauczycieli i jedna nauczycielka, żydowska szkoła
elementarna z jednym nauczycielem.
Do błogosławionych instytucji znajdujących się w mieście należy z całą pewnością zaliczyć wspaniale wyposażoną straż pożarną pod dowództwem C.A. Meyerhoffa,
Licznie reprezentowani rzemieślnicy zrzeszeni są w cechach. Na temat towarzystwa strzeleckiego, które znajduje
się w Zgierzu, nie mamy żadnych informacji.
Podobnie jak w Łodzi, w Zgierzu przemysł ciągle się rozwija, co doprowadziło do prawie całkowitego zaniku produkcji
chałupniczych. Oczywiście są tacy, którzy nadal próbują pracować według starych wzorców, jednak nie są oni w stanie w żaden sposób konkurować z produkcją na wielką skalę i wielu
z nich, by zarobić na życie, skłania się do pracy w fabrykach,
które są teraz jednymi z głównych „żywicieli” tkaczy.
Poniższe liczby podajemy według wiarygodnych źródeł.
Własną działalność w handlu i produkcji prowadzi
30 firm, w których pracuje 27 kotłów i 25 maszyn parowych
(ich łączna moc wynosi 1200 koni mechanicznych). Przędzalnia ma w swojej ofercie 68 różnych produktów. Pracuje
w niej 62 000 wrzecion, z czego 16 000 w branży wełnianej i 10 000 w bawełnianej; poza tym 4640 wrzecion podwójnych, 628 maszyn pomocniczych, 139 krosien mechanicznych i 1000 ręcznych do wyrobu materiałów wełnianych, kordu oraz służących do produkcji ubrań męskich.
Liczbę pracowników przemysłu szacuje się na 4300.
Wysokości rocznej produkcji nie udało się ustalić.
Mimo korzystnego położenia, taniej ziemi i dobrego dostępu do wody, miastu, które dawniej było siedzibą urzędu
okręgowego i sądu, nie udało się tak zabłysnąć, jak sąsiadującej z nim Łodzi. Spowodowane to jest na pewno brakiem
dostępu do szlaku komunikacyjnego, co w znacznym stopniu
ogranicza swobodny transport węgla i towarów. Przemysłowcy i obywatele usilnie starają się o budowę linii kolejowej.
Przygotowane projekty czekają na decyzję i nie wiadomo, czy
ta linia w najbliższym czasie powstanie. Nie ukrywamy, że
wpłynie to na dalsze losy tego miasta.
C. Wilkens
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