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Policja
Nadzór nad porządkiem w mie-

ście i przestrzeganiem prawa 
od 1863 roku sprawował nie-

zależny od magistratu urzędnik – polic-
majster. Ponadto podlegały mu sprawy 
paszportowe oraz ewidencja ludności, 
prowadzona w sposób umożliwiający 
kontrolę wszelkich zmian miejsca poby-
tu. W 1887 roku policmajstrem miasta 
Łodzi był podpułkownik L. P. Maksi-
mow, zaś w 1892 roku podpułkownik 
Nikołaj A. Danilczuk. Po nim, od 1895 
roku do roku 1908 obowiązki te peł-
nił Hilary Chrzanowski. W 1909 roku 
Chrzanowskiego zastąpił ppłk. N. K. Rja-
zanow. Od 1 grudnia 1912 roku policmaj-
strem miasta Łodzi został na krótko ppłk. 
Gruzinow, przeniesiony z analogicznego 
stanowiska w Witebsku. Obowiązki swe 
objął 7 stycznia, rozpoczynając od prze-
prowadzonej osobiście generalnej kon-
troli kinematografów i rezygnując z prawa 
do służbowych koni i ekwipażu. Wkrótce 
złożył projekt kompleksowej reformy 
policji łódzkiej z propozycją podwoje-
nia liczby etatów i zwiększenia rocznego 
kosztu jej utrzymania do 1 mln rubli. Nie 
dziwi więc, że jeszcze 1913 w roku, po 
kilkumiesięcznym wakacie stanowisko 
policmajstra w Łodzi otrzymał kpt. Kon-
stantin Nikołajewicz Czesnakow. 
Policja nie posiadała własnej siedziby 
i wynajmowała lokale w prywatnych 
kamienicach. W 1888 roku kancelaria 
policmajstra miasta Łodzi znajdowała 
się w domu Bertolda Deringa przy ul. 
Zawadzkiej 10 (obecnie ul. Próchnika). 
W 1899 roku przeniesiono ją na ul. Wól-
czańską 21, zaś w 1900 roku na ul. Długą 
29 (obecnie ul. Gdańska). Od 1912 roku 
policmajster urzędował w nowo wybu-
dowanej kamienicy Bernheimów przy ul. 
Olgińskiej 5 (obecnie ul. Piramowicza). 
Miasto było podzielone na uczastki poli-
cyjne, przez Polaków zwane cyrkułami, 
zarządzane przez naczelnika cyrkułu 

Stróże porządku. Z lewej, prawdopo-
dobnie, policmajster Chrzanowski. Obok 
– naczelnik cyrkułu Policmajster K. N. Czesnakow

Na czas służby Hilarego Chrzanowskiego przypadł okres 
rozruchów i rewolucyjnego terroru lat 1905-1907, 
tłumionych za pomocą ogłoszonego w okręgu łódzkim 

stanu wojennego. Będąc, wcześniej w urzędniczej hierarchii, drugą 
osobą po prezydencie miasta, Chrzanowski został jedynie gorliwym 
wykonawcą zarządzeń wojennego generał-gubernatora. Jedno-
cześnie stał się obiektem zamachów terrorystycznych. Liczne, zwal-
czające się bojówki różnych organizacji politycznych, starając się 
o zdobycie popularności, planowały zamach na jego życie. Dyletan-
cko prowadzone przygotowania nie dawały żadnych szans na po-
wodzenie, ale same doniesienia szpicli o planowanych zamachach 
skutecznie utrudniały życie szefowi łódzkiej policji. W końcu doszedł 
do skutku zamach przygotowany przez najbardziej doświadczoną 
bojówkę, PPS Frakcja Rewolucyjna, dowodzoną przez Jana Kwapiń-
skiego (prezydent Łodzi od marca do września 1939 r.).
19 grudnia 1906 roku (według kalendarza prawosławnego był to  
6 grudnia) Chrzanowski udawał się odkrytym powozem do cerkwi 
św. Aleksandra Newskiego na uroczyste nabożeństwo z okazji 
imienin cara Mikołaja. W powozie, eskortowanym przez sześciu 
dragonów, towarzyszył mu policjant, siedzący obok woźnicy. Na 
skrzyżowaniu ulic Mikołajewskiej i Krótkiej (obecnie ul. Sienkiewi-
cza i ul. Traugutta) zamachowcy ostrzelali eskortę, a do powozu 
wrzucono bombę domowej konstrukcji. Bomba upadła na kolana 
Chrzanowskiego, lecz nie wybuchła. Za odjeżdżającym pojazdem 
rzucono więc drugą bombę, która eksplodowała pod tylną osią. Od-
łamki raniły woźnicę, policjanta i dragona, policmajster zaś doznał 
niewielkich obrażeń. 
Po dłuższym urlopie szef policji, gnębiony psychicznie również przez 
konflikty z władzą wojskową, starał się o zwolnienie ze służby. 
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Podział obszaru miasta na cyrkuły policyjne (1908-1914)

(prystaw). Naczelnikowi cyrkułu pod-
legali rewirowi (okołotocznyj), zaś tym 
zwykli policjanci (gorodowoj). Reprezen-
tantem policji był stróż domu (dwornik); 
wynajmowany i obowiązkowo utrzy-
mywany przez właściciela 
nieruchomości mieszkal-
nej wypełniał określone 
obowiązki policyjne i był 
w stałym kontakcie z rewi-
rowymi. Osoby wynajmują-
ce stróżów nie miały prawa 
wydawać im poleceń, które 
mogłyby przeszkodzić rea-
lizowaniu zadań zleconych 
przez policję.
Podział miasta na cyrkuły 
stanowił zaczątek mającego 
nastąpić ponad pół wieku 
później podziału na dzielnice. Począt-
kowo powołano w Łodzi dwa cyrkuły, 
oznaczone numerami 1 i 2, z siedziba-

mi: pierwszy przy ul. Konstantynow-
skiej 13 (obecnie ul. Legionów), drugi 
przy ul. Św. Benedykta 10 (obecnie ul. 6 
Sierpnia). Pod koniec XIX wieku istniały 

już cztery cyrkuły: Aleksan-
drowski, Konstantynowski, 
Soborny i Fabryczny; każdy 
z nich był zarządzany przez 
naczelnika w randze inspekto-
ra policji. Od 1892 roku cyr-
kułowi Aleksandrowskiemu 
podlegał, wciąż pozostający 
w granicach administracyj-
nych gminy Radogoszcz, ob-
szar osady fabrycznej Bałuty 
Nowe wraz z kolonią Nowy 
Żubardź. 
Po rozszerzeniu granic mia-

sta, w 1908 roku dokonano nowego po-
działu na cyrkuły policyjne, zwiększając 
ich liczbę do sześciu. Utworzono dwa 
nowe: Pietrowski i Mikołajewski. 

Policja



23

Do historii Łodzi weszła postać Aleksandra Modzelewskiego awansowanego z dniem 1 maja 1904 roku z zastępcy 
(od 1900 roku) na naczelnika Więzienia Łódzkiego. Z powodu strajków i walk z siłami rządowymi, a także 
zwiększonej przestępczości kryminalnej w latach 1905-1907 wzrosła liczba aresztowań i wyroków śmierci, 

wydawanych na podstawie przepisów o stanie wojennym. Ponieważ egzekucje przez powieszenie wykonywano na dzie-
dzińcu więzienia przy ul. Długiej (obecnie ul. Gdańska), dlatego naczelnika Modzelewskiego, prostego carskiego urzędni-
ka, postrzegano jako demona zła.

Rok 1907. Aleksander Modzelewski (siedzi) na dziedzińcu więzienia przy ul. Długiej w gronie tajnych i jawnych agentów oraz płatnych 
donosicieli. Pierwszy z prawej, w pelerynie stoi Ryszard Fremel, więzienny kat. Siedzą – więźniowie kryminalni, chętni do prac pomoc-
niczych, jak kopanie w Lesie Konstantynowskim grobów dla skazanych. Za murem – szubienica, zwana przez kata Fremla – huśtawką. 
Wysokość szubienicy miała zapewniać przechodniom dobrą widoczność na ciała skazanych i zapobiegać skłonnościom do popełniania 
przestępstw. 

Policja

Początkowo miastu wystarczał areszt 
miejski, mieszczący się w piwnicach 
bocznego pawilonu ratusza wybudowa-
nego w 1862 roku od strony ul. Piotrkow-
skiej. W październiku 1885 roku areszt 
zlikwidowano, zaś jego lokatorów prze-
niesiono do nowo powstałego gmachu 
więzienia przy ul. Długiej 13 (obecnie ul. 
Gdańska). Od 30 marca 1886 roku stało 
się ono samodzielnym zakładem karnym 
pod nazwą Więzienie Łódzkie (Łodzin-
skaja Tiurma). W okresach zwiększonej 
liczby aresztowań i skazań korzystano 

z uprzejmości 37 Jekaterynburskiego 
Pułki Piechoty, organizując tymczasowe 
więzienia w obiektach wojskowych, ta-
kich jak koszary czy ujeżdżalnie. 
W latach 1906-1908 działała stała filia 
więzienia w trzypiętrowej kamienicy 
przy ul. Nowo-Cegielnianej 27 (obec-
nie ul. Więckowskiego 55). We wrześniu 
1908 roku nastąpiła  zmiana konfigura-
cji. Centralne więzienie karne zostało 
przeniesione do nowo nabytej kamieni-
cy przy ul. Milscha 29 (obecnie ul. Ko-
pernika), zaś obiekty przy ul. Długiej 

pozostały jedynie jego filią. W 1898 roku 
policja dysponowała aresztem policyj-
nym przy ul. Targowej 31 (obecnie ul. 
Sterlinga), mieszczącym się w starej ka-
mienicy Chałupskiego, wynajmowanej 
za 3 tys. rubli rocznie. W 1907 roku poli-
cyjny areszt został przeniesiony do nowo 
wynajętej kamienicy Teodora Frydrycha 
przy ul. Targowej 14 (obecnie ul. Ster-
linga 16/18). Areszt ten pod zarządem 
policji pozostawał przez ponad 50 kolej-
nych lat.
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Organizacja Policji w Łodzi w 1913 roku
Kancelaria Policmajstra  
ul. Olgińska 5 (obecnie ul. Piramowicza)
Wydział Paszportowy  
ul. Olgińska 5
Wydział Zapasowy  
ul. Olgińska 5
Wydział Rezerwy Policyjnej 
ul. Olgińska 5
Wydział Policji Śledczej  
ul. Olgińska 5
Zarząd Żandarmerii m. Łodzi 
ul. Pańska 1 (obecnie ul. Żeromskiego)
Więzienie Łódzkie  
ul. Milscha 29 (obecnie ul. Kopernika)
filia więzienia   
ul. Długa 13 (obecnie ul. Gdańska)
Areszt Policyjny   
ul. Targowa 14 (obecnie ul. Sterlinga)
Inspektor do spraw prasowych 
ul. Dzielna 28 (obecnie ul. Narutowicza 30)
Biuro Adresowe   
ul. Cegielniana 63 (obecnie ul. Jaracza 27)

Na posterunku

Siedziby cyrkułów znajdowały się w wynajmowanych kamienicach prywatnych. W nawiasach podano numery cyrku-
łów, stosowane powszechnie obok oficjalnych nazw.

Aleksandrowski (I) – ul. Brzezińska 9 (obecnie ul. Wojska Polskiego), a od jesieni 1904 roku pl. Kościelny 4;
Konstantynowski (II) – ul. Konstantynowska 29 (obecnie ul. Legionów);
Soborny (III) – początkowo ul. Rozwadowska 8 (obecnie ul. Zamenhofa), od 1908 roku ul. Targowa 16  
(obecna ul. Sterlinga);
Pietrowski (IV) – ul. Rozwadowska 8 (obecnie ul. Zamenhofa);
Fabryczny (V, przed 1908 rokiem – IV) – początkowo ul. Wólczańska 125, od 1900 roku ul. Karola 28 (obecnie ul. 
Żwirki), od 1908 roku ul. Zarzewska 65 (obecnie ul. Przybyszewskiego), zaś pod koniec grudnia 1912 roku przeniósł się 
do specjalnie wybudowanego domu przy ul. Widzewskiej 136 (obecnie ul. Kilińskiego 152 – dziś siedziba Prokuratury 
Okręgowej);
Mikołajewski (VI) – ul. Karola 28 (obecnie ul. Żwirki). 

•
•
•

•
•

•

Policja

Codzienna służba. Ul. Zachodnia od strony ul. Zielonej
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Ulice
Od czasu, gdy w latach 

1869 - 1873 geometra 
Rudolf Miciński spo-

rządził plan wytyczenia ulic na obsza-
rach rolniczych w zachodnim rejonie 
miasta, zwanym Wiązowa, magistrat nie 
podejmował istotnych działań regula-
cyjnych i planistycznych. Urbanistycz-
na ekspansja miasta, będąca skutkiem 
boomu gospodarczego i dynamicznego 
wzrostu liczby ludności stała się dziełem 
inicjatywy oddolnej. Po 1885 roku poja-
wiły się na obszarze miasta liczne ulice, 
wytyczane i zabudowywane w ramach 
indywidualnej działalności właścicieli 
nieruchomości. W 1900 roku doliczono 
się w mieście 72 ulic prywatnych, nie-
mających urzędowych nazw i niefiguru-
jących na oficjalnych planach. W 1901 
roku na wniosek magistratu gubernialna 
komisja przeprowadziła akcję ujawnia-
nia takich ulic, nadawania im nazw i wry-
sowania ich w urzędowy plan miasta. 
Po 1906 roku przybyło ulic prywatnych 
w nowo włączonych rejonach miasta; 
ich niezmienione po inkorporacji nazwy 
powtarzały się kilkakrotnie. W latach 
1907-1915 na obszarze miasta istniały  
4 ulice Graniczne, 4 Długie, 3 Polne i aż 
7 Ciemnych. 
Nadrabiając zaległości w zakresie plano-
wania przestrzennego, magistrat zlecił 
w 1908 roku wytyczenie siatki nowych 
ulic na obszarach wcześniej niezabudo-
wanych. Dzięki temu zagospodarowano 
rejon folwarku scheiblerowskiego, ob-
szar zawarty między obecnymi ulicami 
Kopcińskiego, Małachowskiego, Konsty-
tucyjną i Telefoniczną, teren staromiej-
skich gruntów rolnych, a także obszar 
przedmieścia Koziny, gdzie zaplanowa-
no kolejny, obszerny rynek. Nieistnieją-
cym ulicom nadano nazwy: Słowackiego 
i Mickiewicza, Niemcewicza i Staszica, 
Racławicka, Żurawia i Ordynacka. Nie 
zapomniano też o łódzkich fabrykan-

tach. Scheibler, Herbst, Poznański i Gey-
er stali się patronami zaprojektowanych 
ulic. 
Brukowanie ulic miejskich na odcinkach 
najgęściej zamieszkanych rozpoczęło się 
w 1841 roku, a tempa nabrało w latach 
1874-1878 i było konsekwentnie prowa-
dzone w kolejnych latach. Działalność ta 
zyskała na intensywności po 1895 roku. 
Wtedy to brukowano już ulice znajdu-
jące się na ówczesnych peryferiach, np. 
w 1899 roku bruk położono na odcinku 

ul. Zagajnikowej (obecnie ul. Kopciń-
skiego), pomiędzy ul. Rokicińską a ul. 
Przejazd (obecnie ul. Tuwima). Powo-
dem tych robót był wzmożony ruch wo-
zów z żywnością, podążających tłumnie 
w dni targowe na nowo założony plac 
handlowy na Targowym Rynku (obecnie 
pl. Dąbrowskiego).
W 1906 roku, przed przyłączeniem do 
miasta terenów wiejskich, w Łodzi znaj-
dowało się 8 placów publicznych i 112 
ulic miejskich oraz 62 ulice prywatne, na 

Wczesne przedpołudnie w centrum Łodzi

Łódzki bruk. Skrzyżowanie ulic Nawrot i Piotrkowskiej
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których magistrat nie mógł finansować 
żadnych robót. 
Ponad 91 km ulic miejskich było wów-
czas wybrukowanych kamieniem pol-
nym, 10 km posiadało bruk drewniany 
na cementowym podłożu, zaś około  
4 km ulic gruntowych miało jedynie bru-
kowane rynsztoki.
W październiku 1913 roku rozpoczęto 
brukowanie kostką granitową ul. Karo-
lewskiej od ul. Łąkowej do dworca Kolei 
Kaliskiej, gdyż ulica ta stanowiła główną 
drogę dojazdową z miasta do dworca. 

Miała to być pierwsza ulica Łodzi bruko-
wana kostką kamienną. Zniszczony bruk 
drewniany na ul. Piotrkowskiej planowa-
no od 1913 roku stopniowo wymieniać 
na nowy – również drewniany.
Ulepszanie poboczy ulic poprzez zale-
wanie ich płynną masą asfaltową rozpo-
częło się w 1869 roku i nie było efektem 
działań władz miasta, lecz zostało wymu-
szone przez kierownictwo uruchomionej 
gazowni. Wytwarzaniu gazu węglowego 
towarzyszyło bowiem powstawanie pro-
duktów ubocznych, z których głównym 

Aleja Anstadta. Ulica prywatna  – dojazd do parku Helenów

Układanie chodnika z płyt na ul. Mikołajewskiej (obecnie ul. Sienkiewicza) przed wejściem 
do parku

Wczesne popołudnie na ul. Piotrkowskiej. Zamiatanie ulicy

była smoła pogazowa. Znaczne ilości 
uzyskiwanej smoły musiały znaleźć za-
stosowanie, zapewniając dodatkowe do-
chody spółce gazowniczej.
Początkowo asfalt nie posiadał odpo-
wiedniej jakości. Wykonany z niego 
chodnik w upalne letnie dni sprawiał 
wiele niespodzianek, gdyż przyklejały 
się do niego damskie pantofle (koniecz-
nie na obcasach), czasem tak skutecznie, 
że damy zmuszone była wracać do domu 
dorożką w zdekompletowanym stroju. 
Dopiero po kilku latach udało się opra-
cować technologię, zapewniającą więk-
szą twardość masy asfaltowej.
Od 1890 roku asfaltowe chodniki (świa-
towo określane jako trotuary) w śród-
mieściu zaczęto wykładać płytami kie-
leckiego piaskowca, pojawiały się też 
chodniki wylewane betonem.
Sprzątanie ulic wraz z rynsztokami 
i chodnikami oraz usuwanie błota i śnie-
gu należało do obowiązków właściciela 
każdej nieruchomości na całej szeroko-
ści frontu ich posesji do połowy szeroko-
ści ulicy.
Właściciele nieruchomości narożnych 
mieli obowiązek umieszczania na rogach 
ulic szarych, cynkowych tablic z oficjal-
nymi nazwami ulic zapisanymi po polsku 
i po rosyjsku. Dotyczyło to ulic posiada-
jących urzędowo nadane nazwy, gdyż 
powstające po 1885 roku ulice prywat-
ne początkowo w ogóle nie miały nazw. 
W pismach urzędowych określane były 
jako np. ulica prywatna (czastnaja ulica) 
czy nowo wytyczona droga prywatna od 
Zarzewskiej, przy fabryce Keilicha. W ofi-
cjalnych spisach nieruchomości używa-
no też określeń w rodzaju: ulica Bez Na-
zwy jedenasta, ulica Graniczna trzecia, 
bądź też posługiwano się nazwiskiem 
właściciela działek, na których obszarze 
ulica została poprowadzona. Po zakoń-
czeniu akcji nazywania bezimiennych 
ulic, w 1902 roku rozwieszono nowe tab-
lice – żelazne, emaliowane na ciemno-
niebiesko, również dwujęzyczne.
Od 1850 roku Łódź posiadała jednolity 
system numeracji posesji, oparty na ewi-
dencji katastru. Była to numeracja ciągła, 
od nr 1 (ratusz) do nr 786 (obecnie ul. 
Zielona od nr 2 do nr 10). Reliktem jest 
dziś numer „702” znajdujący się nad bra-
mą domu przy ul. Piotrkowskiej 215. 
Wraz z rozbudową miasta nowo powsta-

Ulice
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Ręczna pompa do polewania ulicy przed 
domem; ul. Piotrkowska 136

Wejście do urzędu pocztowego przy ul. 
Dzielnej 21 (obecnie ul. Sienkiewicza).
Widoczna tabliczka z nazwą ulicy 
w dwóch językach 

Wygląd ulicy poza centrum. Ulica Widzewska (obecnie ul. Kilińskiego) od ul. Petersbur-
skiej (obecnie ul. Poznańska) w kierunku ul. Zarzewskiej (obecnie ul. Przybyszewskiego). 
Widoczna fabryka A. Ossera

Chodnik z płyt na głównej ulicy

łe posesje otrzymywały nowe numery, 
często tworzone przez dodanie liter do 
numeru wcześniej istniejącego. Nadawa-
no też oznaczenia numerami kolejnymi. 
Z czasem przestało być to logiczne, gdyż 
np. numer 575c (obecnie ul. Wigury 11) 
sąsiadował z numerem 1082k (obecnie 
ul. Wigury 13), zaś numer 1123b (obec-
nie ul. Nawrot 72) z numerem 908d 
(obecnie ul. Nawrot 74). W 1891 roku 
magistrat zdecydował o wprowadzeniu 
oddzielnej numeracji domów dla po-
szczególnych ulic, na wzór warszawski, 
tzn. po lewej stronie ulicy wyznaczono 
numery parzyste, po prawej – nieparzy-

Ulica Widzewska (obecnie ul. Kilińskiego) od ul. Nawrot w kierunku północnym

Dorożka na ul. Średniej (obecnie ul. Po-
morska)

Ulice
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Latarnia na granicy posesji przy ul. Piotr-
kowskiej 4-6

nowe typy latarń, o większej jasności (sy-
stem Auera). Około 1910 roku wszystkie 
ulice administrowane przez magistrat 
posiadały oświetlenie gazowe.

Ulica Zielona wyłożona kostką drewnianą 

Ulice

Uliczne latarnie gazowe funkcjo-
nowały Łodzi od 13 lipca 1869 

roku.  Były to żeliwne słupy, malo-
wane na kolor brązowy, na których 
na wysokości ok. 3 m osadzona 
była lampa w formie szklanego, 
pięcio- lub sześciobocznego klosza 
z umieszczonym wewnątrz palni-
kiem gazowym. Blaszane wieko 
klosza posiadało nakryty daszkiem 
otwór służący do odprowadzania 
spalin i sadzy. Lampa gazowa 
paliła się całą dobę. W ciągu dnia 
ciągłość płomienia podtrzymywała 
tzw. świeczka – maleńki płomyczek 
wewnątrz klosza lampy. O świcie 
i o zmroku dyżurujący pracownicy 
gazowni obchodzili swoje rejony 
i zmniejszali lub zwiększali dopływ 
gazu do palnika poprzez odpo-
wiednie wychylenie poprzecznej 
dźwigienki, znajdującej się tuż pod 
kloszem. Od 1898 roku zaczęto 
instalować w Łodzi lampy, w których 
źródłem światła był nie sam płomień 
gazowy, lecz ażurowa, mineralna 
siateczka, którą płomień gazowy 
rozżarzał do białości (koszulka  
Auera).

ste. Geometra Starzyński rozpoczął sto-
sowne prace, lecz w praktyce wdrażanie 
numeracji trwało jeszcze długo. Latem 
1898 roku mieszkańcy ul. Widzew-
skiej (obecnie ul. Kilińskiego) skarżyli 
się, że kilka tygodni już minęło odkąd  
zdjęto z ich domów stare oznaczenia, 
a nowych tabliczek wciąż nie było, co 
szczególnie denerwowało właścicieli 
przedsiębiorstw handlowych.
Pierwszym symbolem wygody życia 
miejskiego było oświetlenie ulic i placów. 
Miasto już od 1869 roku posiadało sy-
stem oświetlenia ulic latarniami gazowy-
mi. System ten, obejmujący początkowo 
Nowy i Stary Rynek oraz ciąg ulic No-
womiejska – Piotrkowska był stopniowo 
rozbudowywany – nowe latarnie budo-
wano na przecznicach ul. Piotrkowskiej. 
Zagęszczano też sieć istniejących latarń 
na odcinkach ulic o największym ruchu. 
Ryczałtową opłatą za gaz obciążeni byli 
początkowo właściciele nieruchomo-
ści przy oświetlanych ulicach. Dopiero 
w 1897 roku koszty oświetlenia przejęła 
kasa miejska. 
Na placach publicznych oraz przed świą-
tyniami ustawiono 10 kandelabrów trój-
płomieniowych (kilkuramienna latarnia 
uliczna). W 1886 roku było w mieście 
467 latarni ulicznych, zaś w 1891 roku 
– już 643. Po 1898 roku zaczęto stawiać 

Latarnia przed Pocztą Główną
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Podstawą istnienia Łodzi była 

produkcja przemysłowa. To ona 
przyczyniła się do dynamicznego 

rozwoju potencjału gospodarczego mia-
sta. W 1887 roku działało w Łodzi 266 
fabryk, w których zatrudniano 25 tys. 
robotników. W 1906 roku fabryk było 
547, a robotników 76,5 tys. Liczby te od-
noszą się do fabryk objętych nadzorem 
Państwowej Inspekcji Fabrycznej, to jest 
zatrudniających powyżej 15 robotników 
lub posiadających co najmniej jeden silnik. 
W przemyśle łódzkim dominowało włó-
kiennictwo. W 1910 roku na ogólną war-
tość niemal 187 mln rubli rocznej sprze-
daży w przemyśle ponad 95% tej kwoty 

Olbrzymia większość zakładów, nawet te 
największe, stanowiła prywatną własność 
przedsiębiorców, a tylko niektóre były 
spółkami cywilnymi lub handlowymi. 
W 1880 roku zatwierdzony został statut 
pierwszej w Łodzi spółki akcyjnej, w jaką 
przekształciła się firma produkcyjna 
Karola Wilhelma Scheiblera. W 1881 
roku powstało Towarzystwo Akcyjne 
Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej 
„Heinzel i Kunitzer”, a w 1883 roku za-
rejestrowano Francuskie Towarzystwo 
Komandytowe „Allart, Rousseau et 
Companie”. W marcu 1887 roku formę 
spółki akcyjnej uzyskało przedsiębior-
stwo spadkobierców Ludwika Meyera, 

Zakłady K. W. Scheiblera 
W 1903 roku największy zakład produk-
cyjny w Łodzi posiadało Towarzystwo 
Akcyjne Fabryki Wyrobów Bawełnia-
nych Karola Scheiblera, z kapitałem 9 
mln rubli, zatrudniające średnio 7300 
robotników, produkujące rocznie towary 
wartości 21,5 mln rubli. W skład zarządu 
wchodzili wówczas bracia: Karol Wil-
helm i Emil Scheiblerowie, Karol Beck-
mann, Henryk Herbst i Emil Herzig. 
Stosunkowo największy pakiet akcji po-
siadała wdowa po założycielu, pani Anna 
Scheibler, nieuczestnicząca bezpośred-
nio w zarządzaniu firmą. Prezesem był 
zięć założyciela firmy, Edward Herbst. 

Najstarszy kompleks zakładów scheiblerowskich, „Centrala” przy Wodnym Rynku. Z prawej strony willa, budynki gospodarcze oraz 
prywatny ogród właściciela

Karol Wilhelm Scheibler,  
założyciel fabryki

Jeden z gmachów „Centrali” przy  
Wodnym Rynku

pochodziło z produkcji włókienniczej. 
Przemysł ten generował rozwój innych 
gałęzi produkcji, głównie budowy ma-
szyn i wytwarzania produktów chemicz-
nych. Nie wszystkie z istniejących fabryk 
posiadały własne nieruchomości. Część 
przedsiębiorstw jedynie wynajmowała 
powierzchnię na prowadzenie działalno-
ści lub dzierżawiła urządzenia produk-
cyjne. Według danych zebranych przez 
Komitet Giełdy Łódzkiej, w 1910 roku 
z ogólnej liczby 569 włókienniczych firm 
produkcyjnych 238 firm jedynie dzierża-
wiło pomieszczenia w większych fabry-
kach.

zaś w 1889 roku – firma synów Ludwi-
ka Grohmanna. Lata 90. XIX wieku to 
okres powoływania kolejnych spółek ak-
cyjnych. W 1900 roku działało ich w Ło-
dzi już 20, zaś w  1913 roku – 25.
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W 1907 roku liczący 63 lata Herbst ustą-
pił ze stanowiska i wyjechał do swojej 
willi w Sopocie, a prezesurę przejął syn 
założyciela zakładów, 45-letni Karol Wil-
helm Scheibler. 
Zakłady Scheiblerowskie pracowały od 
1854 roku i były systematycznie po-
większane poprzez zakupy kolejnych 
podupadających fabryk w dolinie Jasie-
nia oraz wznoszenie nowych obiektów 
produkcyjnych. Istniejący na początku 
XX wieku kompleks fabryczny tworzyły 
mniejsze zespoły: 
• „Centrala” przy Wodnym Rynku – naj-
starszy zakład uruchomiony w 1854 
roku i wciąż systematycznie powiększa-
ny, miejsce uruchomienia pierwszej za-
kładowej elektrowni.
• „Księży Młyn” – po kolejnym poża-

Do dramatycznego zdarzenia doszło 13 września 1907 roku w za-
kładach Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Wyrobów Bawełnianych 
i Wełnianych „M. Silberstein”. W okresie kolejnej fali niepokojów 

w łódzkich fabrykach został zastrzelony w kantorze wydziału pakarni  
dyrektor techniczny i brat głównego akcjonariusza spółki, 31-letni Mieczysław 
Silberstein.
23 września tymczasowy wojenny generał-gubernator Łodzi, Michaił Ka-
znakow, rozkazał aresztować 700 robotników z zakładów Silbersteina. Po 
przeprowadzeniu dochodzenia wytypowano 8 robotników, w tym kobietę, 
bezpośrednio zamieszanych w zabójstwo swojego pracodawcy. Na podsta-
wie nadzwyczajnych uprawnień stanu wojennego Kaznakow wydał rozkaz 
niezwłocznego rozstrzelania 8 domniemanych sprawców zabójstwa. Dalszych 
127 osób, w tym 13 kobiet, zesłano karnie do Czelabińska za Uralem. Prawdo-
podobnego zabójcę, robotnika Edwarda Fellera, sąd w Warszawie skazał na 
śmierć dopiero 27 lipca 1909 roku, gdyż bezpośrednio po zamachu zdołał on 
uciec do Austrii. Dopiero później został ujęty na terenie Niemiec i przekazany 
władzom rosyjskim.

rze zakupiony w 1870 roku od Teodora 
Kruschego i imponująco rozbudowany 
w latach 1878-1890. Tam w 1878 roku 
powstała pierwsza gazownia zakładów 
Scheiblera. 
• „Bielniki” –  zakupione w 1873 roku 
od braci Jakuba i Henryka Petersów, roz-
budowane w wielką farbiarnię i wykoń-
czalnię tkanin. Tam powstała druga ga-
zownia zakładów Scheiblera, zaś w 1910 
roku w budynku od strony ul. Miliono-
wej uruchomiona została druga zakłado-
wa elektrownia.
• „Tivoli” – znajdująca się przy ul. Kątnej 
3/5 (obecnie ul. Wróblewskiego) opusz-
czona przędzalnia po Dawidzie Lande, 
nabyta w 1878 roku. 
• „Odpadkowa” – znajdująca się przy 
ul. Widzewskiej 179 (obecnie ul. Kiliń-

Rozmieszczenie zakładów w kompleksie przemysłowym Scheiblerów

Dopiero z bliska można ocenić ogrom 
przędzalni na Księżym Młynie. W głębi 
pałac Herbstów przy ul. Przędzalnianej

„Nowa Tkalnia”

Nowa przędzalnia „Księży Młyn” 

Nowa siedziba dyrekcji i zarządu spółki 
„K.W. Scheibler” – ul. Targowa 91 (obec-
nie nr 65)

Przemysł
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skiego 185/187) przędzalnia kupiona 
w 1889 roku od Henryka Hüffera.
•  „Nowa Tkalnia” – najnowsza inwestycja 
Scheiblerów wybudowana w 1899 roku 
przy obecnej ul. Kilińskiego 189/191.
Towarzystwo posiadało również dużą 
przędzalnię bawełny w Żarkach koło Za-
wiercia, zaś w 1898 roku nabyło rozległe 
plantacje bawełny na Zakaukaziu.
W 1900 roku wspólnie z Heinzlami i Bie-
dermanami Scheiblerowie utworzyli To-
warzystwo Akcyjne „Saturn”, które od 
książąt Hohenlohe nabyło znajdujące się 
w Czeladzi kopalnie węgla kamiennego, 
będącego głównym paliwem dla pracują-
cych w Łodzi kotłów parowych. 

Zakłady I. K.  Poznańskiego 
Towarzystwo Akcyjne Fabryki Wyro-
bów Bawełnianych I.K. Poznański przy 
ul. Ogrodowej 19/21 zatrudniało w 1903 
roku więcej robotników niż w zakła-
dach Scheiblera, bo 7500, ale posiadało 
mniejszy od Scheiblerów kapitał akcyjny 
– 5 mln rubli – oraz niższą roczną sprze-
daż, wynoszącą 12 mln rubli. Zakłady 
sukcesywnie rozbudowywane od 1873 

Przędzalnia oraz budynek dyrekcji Manufaktury Bawełnianej „I. K. Poznański”

Przędzalnia przy ul. Ogrodowej. Z lewej 
strony podłużny parterowy budynek sto-
łówki zakładowej

roku, na początku XX wieku posiadały 
własną odlewnię maszyn i ślusarnię, ga-
zownię, elektrownię oraz dwie studnie 
artezyjskie. W 1905 roku wybudowano 
własną bocznicę kolejową i sieć torów 
wewnętrznych, łączących magazyny ba-
wełny z poszczególnymi wydziałami za-
kładów.
Zakłady Poznańskiego stanowiły naj-
większe w mieście skupisko robotnicze 
i z tego powodu były bacznie obser-
wowane w różnego rodzaju sytuacjach 
kryzysowych. Decyzje właścicieli oraz 
zachowanie osób pracujących w tej fa-
bryce były drogowskazem zarówno dla 
przemysłowców, jak i robotników w ca-
łym mieście. 
W tak wielkim zespole ludzkim docho-
dziło do gwałtownych konfliktów po-
między  robotnikami a pracodawcą. Do 
dwóch zabójstw doszło w 1907 roku. 
Ofiarami byli dwaj członkowie kierow-
nictwa zakładu: Dawid Rosenthal –  
42-letni dyrektor techniczny zakładów 
oraz  Edward Reis – 34-letni dyrektor 
przędzalni. Obaj zginęli z rąk nieznanych 
zamachowców. Te dwa tragiczne zdarze-

nia stały się początkiem serii zamachów 
na życie właścicieli i członków kierowni-
ctwa łódzkich zakładów, zakończonej za-
strzeleniem M. Silbersteina 13 września 
1907 roku.

Przędzalnia i kotłownia zakładów  
Poznańskiego
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Nazwa Adres Liczba  
robotników

Wartość 
sprzedaży

Rodzaj produkcji

Francuskie Towarzystwo  
Anonimowe „Allart, Rousseau 
et Companie”

ul. Kątna 19  
(obecnie ul. Wróblewskiego)

1660 6,2 mln rubli zakład wełniarski

Przemysłowe Towarzystwo 
Akcyjne „Juliusz Heinzel”

ul. Piotrkowska 104 oraz 222/224 1600 6 mln rubli tkaniny wełniane

Towarzystwo Akcyjne 
Wyrobów Bawełnianych  
„L. Geyer”

ul. Piotrkowska 282 oraz 305/309 2850 ok. 5,5 mln 
rubli

wyroby bawełniane

Towarzystwo Akcyjne  
Zakładów „L. Grohmann”

ul. Tylna 16 1400 4,5 mln rubli tkaniny bawełniane, 
sztuczna skóra  
„Dermatoid”

Towarzystwo Akcyjne Fabryki 
Wyrobów Bawełnianych 
i Wełnianych „M. Silberstein”

stary zakład przy ul. Piotrkowskiej  
242-248; nowy zakład przy ul. Pustej 
13/15 (obecnie ul. Wigury 21)

1400 4 mln rubli wyroby  bawełniane 
i wełniane

Towarzystwo Akcyjne Fabryki 
Wyrobów Bawełnianych Szaji 
Rosenblatta

kwartał pomiędzy ulicami Długą (obec-
nie ul. Stefanowskiego), Radwańską, Pań-
ską (obecnie ul. Żeromskiego) i Karola 
(obecnie ul. Żwirki)

1700 4 mln wyroby bawełniane

Przemysłowe Towarzystwo 
Akcyjne Markusa Kohna

ul. Piotrkowska 61 (stary zakład);   
ul. Łąkowa 3/5

1000 3 mln rubli wyroby wełniarskie

Przędzalnia i farbiarnia 
przędzy czesankowej Paweł 
Desurmontt, La Motte i S-ka 

ul. Wólczańska 219 764 1,9 mln rubli przędzalnia i farbiarnia 
przędzy czesankowej 

Fabryka Wyrobów 
Bawełnianych i Apretura  
„Karl Steinert”

ul. Piotrkowska 274-276 1130 1 mln 875 tys. 
rubli

wyroby bawełniane 

Przędzalnia  
Henryka Grohmanna 

ul. Emilii 26  
(obecnie ul. Tymienieckiego)

540 1 mln 830 tys. 
rubli

przędza bawełniana 
oraz w mieszankach  
z wełną i jedwabiem

Towarzystwo Akcyjne 
Manufaktury Wełnianej 
„Arnold Stiller i Juliusz 
Bielschowsky”

ul. Cegielniana 78-82  
(obecnie ul. Jaracza 50-52)

483 1 mln 682 tys. 
rubli

wyroby wełniane

Towarzystwo Akcyjne 
Manufaktury Wełnianej „Karl 
Wilhelm Schweikert”

ul. Wólczańska 215-217; stare obiekty 
przy ul. Piotrkowskiej 147 i ul. Głównej 
19 (obecnie al. Piłsudskiego); nowe 
obiekty przy ul. Wólczańskiej 221-223

734 1 492 600 
rubli

wyroby wełniane

Fabryka Tkanin Bawełnianych 
Józefa Gampe i Juliusza 
Albrechta

ul. Piotrkowska 208/210 (tkalnia i far-
biarnia); ul. Pańska 127/129 (obecnie al. 
Politechniki 1) (tkalnia i przędzalnia)

633 1 352 900 
rubli

tkaniny bawełniane

Manufaktura Wełniana 
Salomon Barciński i Spółka

ul. Tylna 4/6 745 1 352 400 
rubli

gorszej jakości wyroby 
wełniane

Zakłady Towarzystwa 
Akcyjnego Wełnianej 
Manufaktury Karl Bennich 

ul. Piotrkowska 105/107, ul. Wólczańska 
66 oraz ul. Łąkowa 11

242 1,1 mln rubli wyroby wełniane

Zakłady bawełniane „Robert 
Biedermann”

ul. Widzewska 1/3 oraz 2/4 (obecnie ul. 
Kilińskiego); ul. Smugowa 7/15 (przę-
dzalnia i tkalnia)

1044 1,1 mln rubli tkaniny bawełniane

INNE DUŻE ZAKŁADY WŁÓKIENNICZE WG STANU Z ROKU 1903
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Zakłady Towarzystwa 
Akcyjnego Tkalni i Przędzalni 
Ferdynand Göldner

ul. Południowa 48/52  
(obecnie ul. Rewolucji 1905 r.)

230 1 mln rubli tkaniny wełniane, 
odzieżowe taśmy 
gumowe

Tkalnia wyrobów wełnianych 
i bawełnianych Stanisława 
Landau i Karola Weile

ul. Kątna 6/8  
(obecnie ul. Wróblewskiego)

500 1 064 700 
rubli

tkalnia, wydział 
spilśniania wełny i pro-
dukcji kapeluszy

Zakłady działające w granicach miasta od 1906 roku

Towarzystwo Akcyjne 
Wyrobów Bawełnianych 
„Heinzel i Kunitzer”, zwane 
Widzewską Manufakturą

Widzew 3200 5 mln rubli tkaniny bawełniane

Łódzka Manufaktura Nici ul. Kunitzera (obecnie ul. Niciarniana) 960 1 625 000 rubli nici

Zakłady Towarzystwa 
Akcyjnego Fabryki Sukna  
E. Leonhardt, Woelker 
i Girbart

ul. Rzgowska 17 950 2 650 000 
rubli

przędza i tkaniny 
wełniane

Przędzalnia i tkalnia bawełny 
Włodzimierza Stolarowa 

ul. Rzgowska 24 720 1 050 000 
rubli

przędzalnia bawełny, 
tkalnia wyrobów 
bawełnianych

Przędzalnia i tkalnia bawełny 
„Karl Kröning & Co”

Karolew, ul. Wróblewskiego 39/41 400 1,4 mln rubli tkaniny bawełniane 
oraz mieszane z wełną

Stary zakład L. Geyera, tzw. Biała Fabry-
ka – od strony stawu na rzece Jasień

Widok ogólny zakładów bawełnianych spółki „L.Geyer”

Neogotycka brama zakładów Grohman-
na, tzw. beczki grohmanowskie
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Nazwa Adres Liczba  
robotników

Wartość 
sprzedaży

Rodzaj produkcji

Fabryka Maszyn i Odlewnia  
Żelaza Józef John &  
Sukcesorowie

ul. Piotrkowska  
217-221

500 1 mln rubli systemy napędowe maszyn parowych, 
różnego rodzaju urządzenia

Ślusarnia Jana Arkuszewskiego ul. Św. Jadwigi 1/5 
(obecnie ul. Nowa)

200 1 mln rubli instalacje centralnego ogrzewania, wodo-
ciągów, kanalizacji

Fabryka Maszyn Tkackich  
i Odlewnia Żelaza Bracia Lange

ul. Św. Andrzeja 27 400 350 tys. rubli kompletne zespoły maszyn włókien-
niczych oraz części zamienne do nich; 
bicykle

Fabryka Maszyn i Odlewnia 
Żelaza Otto Goldammer

ul. Widzewska 66/68 
(obecnie ul. Kilińskiego 
74/76)

164 ponad 251 
tys. rubli

maszyny i instalacje z żelaza oraz z metali 
kolorowych

Fabryka Maszyn i Odlewnia 
Żelaza Ferdynad Greenwood

ul. Mikołajewska 78 
(obecnie ul. Sienkie-
wicza)

100 150 tys. rubli urządzenia dla tkalni

ZAKŁADY METALOWE

Fabryka maszyn braci Lange – rozbudo-
wana przed 1914 rokiem

Zakłady metalowe Goldammera około 1888 roku jeszcze jako własność teścia, Karola 
Söderstroma. Widok od strony późniejszej elektrowni 

Dom i fabryka Göldnera. Stan  z 1887 roku. Ulica ma jeszcze nawierzchnię gruntową, 
brukowane są jedynie boczne rowy odpływowe

Kompleks nieruchomości Steinertów – fabryka, 
domy, pałace. Ul. Piotrkowska 272-276
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Wille i pałace
Za najstarszą reprezentacyj-

ną siedzibę fabrykancką 
uważany jest pałac przy 

ul. Piotrkowskiej 266/268.  Willa far-
biarza Karola Gebhardta powstała 
w 1845 roku, a około roku 1880 została 
zakupiona przez Karola Wilhelma Sche-
iblera. W latach 1891, 1894 i 1897 pałac 
został powiększony od południa i półno-
cy; dobudowano wieżę i oranżerię. Stał 
się on siedzibą rodziny Karola Wilhelma 
młodszego, który w 1888 roku poślubił 
Annę, córkę Ludwika Grohmanna.  
Pałac Karola Scheiblera przy Wodnym 
Rynku pierwotnie w 1856 roku był zwy-
kłym parterowym domem ze spadzistym 
dachem. W 1865 roku został podwyższo-
ny o piętro, a w latach 1884-1887 znacz-
nie rozbudowany i ozdobiony poprzez 
nadanie dekoracyjnej elewacji. W pałacu 
do 1921 roku mieszkała  Anna z Werne-
rów, wdowa po założycielu fabryki, dys-
ponująca połową akcji spółki.
Willa Herbstów na Księżym Młynie, 
otoczona rozległym ogrodem, została 
wzniesiona w latach 1875-1876 przez 
Karola Wilhelma Scheiblera dla córki 
Matyldy, która poślubiła dyrektora ge-
neralnego zakładów, Edwarda Herbsta. 
Herbst w latach 1889-1907 był preze-
sem spółki. Gdy zmęczony obowiązkami 
podał się do dymisji, zamieszkał wraz 
z żoną w swej wybudowanej w 1896 roku 
willi w Sopocie, podczas gdy ich średni 
syn Leon studiował i odbywał praktyki, 
przygotowując się do objęcia kierowni-
czych stanowisk w zakładach.
Pierwszym pałacem przy ul. Piotrkow-
skiej, od razu wybudowanym z myślą 
o tym przeznaczeniu, był powstały w la-
tach 1880-1881 pałac dawnego tkacza, 
Józefa Heinzla (ul. Piotrkowska 104). 
Szczególnej powagi neorenesansowej 
bryle budynku nadawały dwie rozmiesz-
czone symetrycznie bramy wjazdowe. 
Budowniczym obiektu był od niedaw- Ogród i willa Scheiblerów przy Wodnym Rynku

Pałac Heinzlów

Pałac Scheiblerów przy ul. Piotrkowskiej 
266/268

Willa Herbstów na Księżym Młynie (obec-
nie ul. Przędzalniana 72)

Willa Kunitzera od strony ul. SpacerowejEdward Herbst
(1844-1921)
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na przebywający w Łodzi, Otto Geh-
lig, absolwent Politechniki Berlińskiej. 
Gehlig został później wykonawcą wielu 
ważnych budynków w mieście. Jeszcze 
w czasie budowy pałacu, ożenił się z Ro-
zalią Pauliną, córką swego pierwszego 
zleceniodawcy.
Do grupy najstarszych pałaców fabry-
kanckich należy willa Grohmannów 
przy ul. Tylnej 9. Grohmannowie od 
1844 roku mieszkali w parterowym 
domu, który otrzymali od rządu. Posia-
danie licznej rodziny (5 synów i córka) 
zmusiło Ludwika do budowy w latach 
1880-1881 piętrowej, neorenesansowej 
willi. Małżeństwa kolejnych synów spra-
wiły, że willę dwukrotnie rozbudowywa-
no (1894 i 1913), poprawiając jedno-
cześnie jej standard.
W tym samym czasie (lata 1881-1882) 
powstawała neorenesansowa willa bra-
ci Gehlig, właścicieli browaru przy ul. 
Ogrodowej. Z powodu braku miejsca 
w pobliżu swoich zakładów wybudowali 
dom na ustronnej działce pod lasem, na 
rogu ulic Milscha i Łąkowej (obecnie 
na rogu ulic Kopernika i Łąkowej). Po-
nieważ wkrótce w pobliżu postawiono 
liczne fabryki, bracia odsprzedali willę. 
Mimo kilkakrotnych zmian właścicieli 
budynek dotrwał do czasów współczes-

Pałac Poznańskich przy ul. Ogrodowej był również sceną dra-
matycznych wydarzeń. W marcu 1905 roku w części biurowej 
pałacu wybuchła bomba, która zabiła 29-letniego portiera, 

Pawła Gryglaka. Nie czekając na wyniki śledztwa, w przekonaniu 
o próbie zamachu na życie kierownictwa zakładów, prezes Ignacy 
Poznański wstrzymał produkcję i wymówił pracę 6605 robotnikom. 

Juliusz Kunitzer (1843-1905)

Willa Grohmannów przy ul. Tylnej

Willa Juliusza Kunitzera przy ul. Spacerowej 15 (obecnie al. Kościuszki), skrzyżowanie 
z ul. Benedykta (obecnie ul. 6 Sierpnia).

Wille i pałace
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nych w niemal niezmienionej formie ar-
chitektonicznej.
Neorenesansowa willa Juliusza Ku-
nitzera przy ul. Spacerowej 15 (obec-
nie al. Kościuszki) została wzniesiona 
w 1888 roku. Po zabójstwie Kunitzera 
w 1905 roku willę wynajmował generał-
gubernator wojenny Michaił Kaznakow. 
Od 1907 roku odbywały się tam zebra-
nia Giełdy Łódzkiej. 12 października 
1909 roku podczas publicznej licytacji 
pałac został nabyty przez Ludwika Wil-
czyńskiego, współwłaściciela znajdują-
cych się opodal przędzalni i tkalni wełny 
(„Hirschberg i Wilczyński”, ul. Spacero-
wa 23/25). Nowy właściciel planował 
przebudowę domu, ale w 1910 roku 
w czasie przygotowań do robót budynek 
spłonął. 

Pałac Heinzlów przy ul. Piotrkowskiej 104

Salon lustrzany w willi Herbstów Kominek w bibliotece pałacu Scheiblerów

Pałac Hertzów przy ul. Spacerowej 4 (obecnie al. Kościuszki) 

Willa Rudolfa Kellera, ul. Długa 51 (obec-
nie ul. Gdańska), wybudowana w 1891 
roku; w 1906 roku kupiona wraz z fabry-
ką przez Emila Eiserta

Willa i ogród E. Eiserta na rogu ulic Zie-
lonej i Długiej

Wille i pałace
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Zaraz po 1890 roku powstało wiele no-
wych willi, pałaców, dekoracyjnych jed-
norodzinnych kamieniczek z ogrodami 
i oranżeriami na zapleczu, które potocz-
nie również zwano pałacami. 
Najbardziej reprezentacyjną z siedzib 
łódzkiej arystokracji przemysłowej był 
pałac Izraela Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej. Z jednopiętrowego naroż-
nego domu mieszkalnego, wzniesionego 
w 1875 roku, poprzez kolejne rozbu-
dowy w latach 1883-1887, 1889-1890, 
1898-1900 stopniowo przekształcił się 
w dwuskrzydłowy, dwupiętrowy gmach 
z salą balową oraz wbudowanym na 
pierwszym piętrze ogrodem zimowym. 
Ostateczny kształt pałac zyskał podczas 
przebudowy w latach 1901-1903, już 
po śmierci założyciela przedsiębiorstwa. 
Wówczas to budynek otrzymał bogaty, 
pełen przepychu wystrój wnętrz. Pa-
łac, mieszczący również biura zarządu 
Spółki, był miejscem oficjalnych spot-
kań z najważniejszymi kontrahentami 
i współpracownikami; tam zapraszano 
przedstawicieli administracji państwo-
wej oraz zagranicznych instytucji finan-
sowych.
Prywatne życie rodziny Poznańskich to-
czyło się w trzech innych, mniejszych pa-
łacach. Pierwszym z nich był pałac przy 
ul. Spacerowej 4 (obecnie al. Kościusz-
ki) wybudowany w latach 1891-1892 
przez Izraela Poznańskiego dla najstar-
szej córki Anny, która poślubiła Jakuba 
Hertza, będącego młodszym bratem jej 
matki. Prestiżowa lokalizacja pałacu, 
przy promenadzie spacerowej, tuż obok 
monumentalnego gmachu synagogi 
odpowiadała znaczącej pozycji Jakuba 
Hertza wśród łódzkich przemysłow-
ców. W 1908 roku, po śmierci Ignacego 
Poznańskiego, który zmarł w Paryżu na 
zawał serca, Hertz, będący już członkiem 
lub prezesem zarządów i rad nadzor-
czych wielu spółek, towarzystw i instytu-
cji dobroczynnych, został prezesem za-
rządu Spółki Akcyjnej „I. K. Poznański”. 
W grudniu 1914 roku pałac Hertza stał 
się tymczasową siedzibą niemieckiego 
gubernatora wojennego dla zajętych ob-
szarów Polski rosyjskiej.
Drugi dom rodziny Poznańskich po-
wstał w latach 1900-1902 na działce przy 
ul. Długiej 41 (obecnie ul. Gdańska) na 
rogu z ul. Nowo-Cegielnianą 2 (obecnie 

Pałac Maurycego Poznańskiego Ogród przy pałacu Poznańskich szpeciły 
słupy „telefonu do fabryki”

Wejście do biurowej części pałacu, 
mieszczącej biura zarządu Towarzystwa 
Akcyjnego

Pałac Poznańskich, ul. Ogrodowa 17

Pałac Karola Poznańskiego
Elewacja ogrodowa pałacu Karola 
Poznańskiego

ul. Więckowskiego 36). Wybudowany 
został dla Maurycego, najmłodszego 
syna Izraela Poznańskiego, na gruncie 
odkupionym od Jakuba Hertza. Do bu-
dynku, mającego formę renesansowego 
włoskiego pałacu miejskiego, przylegał 
ogród, ciągnący się w głąb działki do ul. 
Pańskiej 26 (obecnie ul. Żeromskiego). 
W pałacu mieszkali, oprócz Maurycego, 
jego żona Salomea, córka potentata ba-
wełnianego Markusa Silbersteina, oraz 
ich trzy córki.
Trzeci pałac wybudowany został w latach 

1905-1908 według projektu architekta 
Poznańskich Adolfa Zeligsona przy ul. 
Długiej 32/36 (obecnie ul. Gdańska), 
na działkach kupionych od Hermana 
Gehliga, współwłaściciela browaru przy 
ul. Ogrodowej 9, sąsiada Poznańskich 
z ul. Zachodniej. W pałacu mieszkali Ka-
rol Poznański, doktor chemii i dyrektor 
techniczny zakładów oraz jego żona Feli-
cja z Osserów i ich czterech synów.

Wille i pałace
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Wille w Pasażu Meyera

W śród wielu istniejących 
w Łodzi prywatnych ulic 
uwagę zwracała jedna, leżą-

ca w centrum miasta. Był to Pasaż Meye-
ra (obecnie ul. Moniuszki) zabudowany 
luksusowymi willami, wynajmowany-
mi na siedziby instytucji lub prywatne 
mieszkania. 
Ludwik Meyer, zamożny przemysłowiec, 
pierwszy właściciel hotelu Grand, wybu-
dował tam w latach 1883-1885 cztery 
obszerne, jednopiętrowe wille z niewiel-
kimi ogrodami, z których jedną przezna-
czył dla siebie, pozostałe zaś – pod wy-
najem.
W maju 1885 roku magistrat zezwolił na 
wytyczenie ulicy, umożliwiającej dojazd 
do budynków. Do willi doprowadzony 
był wodociąg zaopatrywany ze studni 
głębinowych. Wszystkie budynki po-
siadały oświetlenie elektryczne zasilane 
z własnej prądnicy napędzanej gazem, 
umieszczonej w piwnicy domu pod nu-
merem 3. Pasaż Meyera szczycił się rów-
nież elektrycznymi latarniami ulicznymi, 
wówczas jedynymi w Łodzi. Ludwik 
Meyer z rodziną  mieszkał w willi pod 
nr 4 do 1901 roku, kiedy to przeniósł się 
do majątku Brus pod Łodzią. Willę kupił 

na siedzibę swojego łódzkiego oddziału 
Wołgo-Kamski Bank Handlowy, zaś roz-
legły ogród wydzierżawił hotel Grand.
W willi „Trianon” (obecnie ul. Moniusz-
ki 5) pomieszczenia na parterze przezna-
czył na swoje atelier znany łódzki foto-
graf Bronisław Wilkoszewski. W willi tej 
dziewięciopokojowe mieszkanie na pię-
trze wynajął za 1600 rubli rocznie łódzki 
magistrat na mieszkanie służbowe dla 
prezydenta Pieńkowskiego. 
Ulica miała cichy, drewniany bruk, 
chodniki z płyt piaskowca oraz na pew-
nym odcinku była zamykana szlabanami, 
z dostępem jedynie dla mieszkańców 
i ich gości.
W 1905 roku jezdnię i chodniki ulicy 
Ludwik Meyer przekazał nieodpłatnie 
na własność miasta Łodzi.

Pasaż Meyera

Willa Ludwika Meyera (Pasaż Meyera 4)

Sala Balowa w willi Ludwika Meyera

Wille w Pasażu Meyera nr 6 i nr 8. Dom 
pod nr. 6 wynajmowała rodzina przemy-
słowca Zygmunta Jarocińskiego Willa „Trianon” w Pasażu Meyera



105

Teatr
Istnienie stałych obiektów teatralnych 

zapoczątkował Teatr Arkadia przy 
ul. Konstantynowskiej 14 (obecnie 

ul. Legionów) uruchomiony w 1864 
roku przez właściciela cukierni i zajaz-
du, Fryderyka Sellina, w przebudowa-
nej wojskowej ujeżdżalni. W 1881 roku, 
po następnej przebudowie, w budynku 
otwarto Thèatre-Varietè, oferujący 
rozrywkę głównie dla widzów niemie-
ckojęzycznych. Po siedemnastu latach 
działalności teatr ten został zburzony, by 
ustąpić miejsca dużemu, nowoczesnemu 
budynkowi Teatru Wielkiego. 
28 września 1901 roku odbyła się uro-
czysta inauguracja przedstawień w nowo 
wybudowanym gmachu teatru. Zapro-
szono wielu honorowych gości, wśród 
których najznakomitszymi byli Hen-
ryk Sienkiewicz i Henryk Siemiradzki. 
Przybyli oni wraz z grupą innych gości 
i dziennikarzami stołecznych gazet spe-
cjalnym pociągiem z Warszawy. Sien-
kiewicza, pragnącego uniknąć hucznej 
owacji, wyprowadzono z peronów bocz-
nym przejściem służbowym wprost do 
oczekującego na niego powozu barona 
Juliusza Heinzla. Po uroczystym śnia-

daniu pisarz wraz z Siemiradzkim zwie-
dzali zakłady scheiblerowskie i fabryczny 
szpital św. Anny, po czym zostali podję-
ci w pałacu przy Wodnym Rynku przez 
wdowę po założycielu firmy, panią Annę 
Scheiblerową. Późnym popołudniem 
zwiedzali zakłady Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej, oprowadzani przez synów 
zmarłego założyciela firmy: Ignacego 
(prezesa), Karola i Maurycego. Następ-
nie w otwartym powozie obaj honorowi 
goście udali się na przedstawienie, owa-
cyjnie witani przez tłumy zgromadzone 
na placu przed teatrem. 
Teatr Wielki był nowoczesnym budyn-
kiem, posiadającym zaplecze gastro-
nomiczne, elektryczne oświetlenie, 
przestronne garderoby i maszynownię 
wyposażoną w silniki elektryczne, gdyż 
obiekt miał zainstalowaną własną prąd-
nicę. Mimo starannych przygotowań 
właśnie agregat prądotwórczy zawiódł 
na kilka minut przed rozpoczęciem inau-
guracyjnego przedstawienia. Ponad go-
dzinę trwała jego naprawa. W tym czasie 

W 1913 roku w Łodzi  
jest 6 budynków teatralnych  
i jedna sala koncertowa

Teatr Letni
ul. Konstantynowska 14 
Teatr Polski
ul. Cegielniana 63
Teatr Popularny
ul. Konstantynowska 16
Teatr Skala
ul. Cegielniana 18
Teatr Thalia
ul. Dzielna 18 (w głębi)
Teatr Wielki
ul. Konstantynowska 14
Sala Koncertowa Vogla
ul. Dzielna 18 (front)

Nowy gmach Teatru Wielkiego w Łodzi

Teatr Apollo

Przybudówka z lewej strony mieściła 
garderoby i część gospodarczą

Widownia Teatru Wielkiego

Teatr Wielki, w głębi fragment frontonu 
Teatru Apollo

Fronton Teatru Victoria
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goście spędzali czas w restauracji i foyer, 
oświetlonych zainstalowanymi przezor-
nie lampami naftowymi. 
Teatr cieszył się dużym powodzeniem, 
gościł wiele sław sceny i literatury. Z miej-
scami dla 1000-osobowej widowni i ele-
ganckimi wnętrzami był chlubą miasta. 
Oprócz repertuaru polskiego z czasem 
coraz większą część programu stanowiły 
sztuki żydowskie, grane w języku jidisz. 
Z tego względu teatr ten potocznie nazy-
wano niekiedy teatrem żydowskim. 
Na połączonych działkach przy ul. Kon-
stantynowskiej 14-16, należących do Sel-
linów, znajdował się także drugi obiekt 
teatralny, będący również ich własnością. 
Teatr Letni powstał w 1873 roku, a prze-
budowany został w 1877 roku. Zgodnie 
z nazwą działał w ciepłych porach roku 

oraz w czasie wakacji, gdy inne teatry 
były nieczynne. 
W 1898 roku stary budynek Teatru 
Letniego został zasłonięty przez nowy 
gmach całorocznego Teatru Apollo. 
Teatr posiadał 800 miejsc, podnoszone 
połacie sufitu i duże okna w ścianach wi-
downi, otwierane podczas spektakli gra-
nych w ciepłe letnie wieczory.
Budynki obu teatrów: Wielkiego i Apol-
lo stały prostopadle do siebie, tworząc 
zachodnią i południową pierzeję nie-
wielkiego placyku, odsuniętego nieco od 
ul. Konstantynowskiej. 
W 1910 roku Teatr Apollo zmienił na-
zwę na Popularny, zaś w 1912 roku oba 
teatry zostały przez rodzinę Sellinów 
sprzedane.

Wyraźny monumentalizm fasady Domu Koncertowego Vogla

Najbardziej znanym i najczęściej odwie-
dzanym przez polską publiczność był na 
przełomie wieków Teatr Victoria, po-
tocznie zwany teatrem polskim. Został 
otwarty 2 października 1877 roku jako 
Sala Kerna na podwórzu hotelu Victoria 
przy ul. Piotrkowskiej 67. Wkrótce prze-
jął nazwę od istniejącego w tej posesji 
hotelu, również będącego w posiadaniu 
Hermana Kerna. Gmach gościł liczne 
przyjezdne zespoły teatralne, zaś od paź-
dziernika 1888 roku był siedzibą stałego 
zespołu. W latach 1879-1888 był włas-
nością Józefa Texla i Ludwika Stumpfa, 
którzy w 1882 roku przebudowali go na 
budynek 2 -piętrowy. W 1888 roku na-
był go kaliski przedsiębiorca Emil Freu-
denberg.
Teatr spłonął niemal całkowicie w nocy 
z 6 na 7 maja 1909 roku. Spaliły się re-
kwizyty i garderoba, które ze względów 
oszczędnościowych nie były przez właś-
ciciela zespołu, Aleksandra Zelwerowi-
cza, ubezpieczone od pożaru. Ponieważ 
sam budynek miał polisę ogniową, jego 
właściciel wkrótce odbudował go, urzą-
dzając w nim tor wrotkowy Victoria 
Skating Palace, zaś 3 września 1911 roku 
otworzył podwoje jako Casino – najele-
gantsze i największe kino w Łodzi, wy-
strojem nawiązujące do wnętrza dawne-
go teatru.
Teatr Thalia powstał przy ul. Dzielnej 18 
(obecnie ul. Narutowicza 20) po przebu-
dowie sali tanecznej Vogla, mieszczącej 
się w głębi posesji. Działał od 8 paździer-
nika 1882 roku, walcząc z trudnościami 
finansowymi i kilkakrotnie zawieszając 
działalność. Dopiero sezon zapoczątko-
wany 1 października 1890 roku rozpoczął 
okres nieprzerwanego funkcjonowania 
teatru, zwanego potocznie teatrem nie-
mieckim, gdyż wystawiano tam wyłącz-
nie sztuki grane w tym języku.
Teatr Polski przy ul. Cegielnianej 63 
(obecnie ul. Jaracza 27) urządzono latem 
1909 roku, przebudowując magazyny to-
warowe po rosyjskiej spółce spedycyjnej 
„Nadieżda”, oddane bezpłatnie na 7 lat 
przez właściciela budynku Dawida Tem-
pla. Przeniósł się tam zespół aktorski ze 
spalonego Teatru Victoria. 23 paździer-
nika 1909 roku odbyło się inauguracyjne 
przedstawienie Teatru Polskiego. 
Dwa lata później, w 1911 roku budynek 
teatru został zniszczony przez pożar. Po 

Teatr
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wyjątkowo szybkiej odbudowie działal-
ność teatru wznowiono w 1912 roku. 
Próby premierowego spektaklu odbywa-
ły się w przeciągach, wśród pracujących 
robotników i przy hałasie narzędzi bu-
dowlanych.  
Ostatnim teatrem wybudowanym w Ło-
dzi przed wybuchem wojny był Teatr Ska-
la przy ul. Cegielnianej 18 (obecnie ul. 
Więckowskiego 15), uruchomiony we 
wrześniu 1912 roku. Mieścił się on w by-
łej siedzibie Banku Państwa. Wkrótce po 
otwarciu obiekt ten reklamował się jako:

pierwszorzędny teatr rozmaitości  
dla rodzin; najpiękniejszy teatr 

w Królestwie Polskim,  
dostępny każdemu.

Teatr Skala oferował rozrywkę niezwy-
kle zróżnicowaną: komedie, wodewile, 
przedstawienia dla dzieci, pokazy kine-
matografu, seanse magiczne oraz pokazy 
tresury małych zwierząt. 
Wśród kilkunastu istniejących w Łodzi 
sal muzycznych i tanecznych o zróżni-
cowanym standardzie dominowała Sala 
Koncertowa Vogla, pełniąca rolę miej-
scowej filharmonii. Wybudowana zosta-

ła w latach 1885-1886 przy ul. Dzielnej 
18 (obecnie ul. Narutowicza 20). Jej 
działalność zainaugurowano koncertem 
karnawałowym w dniu 27 stycznia 1887 
roku.
Sala ta nie tylko gościła liczne zespoły 
muzyczne z kraju i zagranicy, lecz była 
również miejscem koncertów sławnych 
solistów i spotkań z ówczesnymi znako-
mitościami. 10 stycznia 1904 roku odbył 
się tam koncert fortepianowy Ignacego 
Jana Paderewskiego. 
7 stycznia 1909 roku koncertował w niej 
światowej sławy skrzypek-wirtuoz, Sta-
nisław Barcewicz. Wielokrotnie prezen-
tował tam swą grę Artur Rubinstein.

Gmach Teatru Thalia w głębi posesji przy ul. Dzielnej 18. Na fundamentach teatru wznosi się dziś kino Bałtyk

Teatr Polski. Obecnie w tym miejscu 
wznosi się budynek Teatru im. Stefana 
Jaracza (obecnie ul. Jaracza 27)

Teatr
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Z kronik kryminalnych
W ostatniej dekadzie XIX 

wieku w Łodzi, zasilanej 
z każdym rokiem tysią-

cem przybyszów z różnych stron kraju, 
w spokojnym dotąd i prowincjonal-
nym mieście odnotowano rosnącą licz-
bę zbrodni i przestępstw. Występujące 
wówczas zjawiska patologiczne miały 
charakter podobny do tych, które reje-
strowano w innych dużych miastach na 
zachodzie rosyjskiego imperium. Nic nie 
wskazuje na to, aby stan bezpieczeństwa 
w mieście odbiegał od ówczesnego po-
ziomu przestępczości w Warszawie i na 
jej przedmieściach.
Dominującym rodzajem przestępstw 
były kradzieże i napady rabunkowe, 
nasilające się w okresach dekoniunktu-
ry i bezrobocia. Nagminne były bójki 
i zranienia podczas sprzeczek towarzy-
skich, często kończące się zabójstwem. 
Czynnikiem sprawczym był zazwyczaj 
alkohol, a dniem, w którym szczególnie 
często dochodziło do tego rodzaju zda-
rzeń – niedziela. Specyficznym dla Łodzi 
motywem zabójstw była zemsta robotni-
ka, we własnym mniemaniu, skrzywdzo-
nego przez bezwzględnego pracodawcę.
Taki właśnie był motyw tragicznych wy-
darzeń w zakładzie krawieckim „Eich-
baum i Schulz” przy ul. Piotrkowskiej 97. 
Zwolniono tam po czterech latach pracy 
krojczego, 38-letniego Romana Świer-
czyńskiego. Tydzień po zwolnieniu, we 
wtorek, 4 maja 1909 roku, o godz. 18.30 
rozżalony Świerczyński zjawił się w skle-
pie, pijany i zły. Zastawszy obu właścicie-
li, zbliżył się do Schulza, znienacka wyjął 
z kieszeni rewolwer i przystawił mu go 
do głowy. Strzał nie padł, gdyż broń się 
zacięła. Przerażony Schulz zdołał uciec 
na zaplecze, zaś napastnik zaczął celo-
wać do innych osób obecnych w skle-
pie. Nagle zacięta broń odblokowała się 
i kule zaczęły świstać dokoła, tłukąc lu-
stra. Dwie z nich ugodziły w pierś dru-

giego właściciela, 36-letniego Ryszarda 
Eichbauma. Następnie zamachowiec 
pobiegł przez kilka pomieszczeń w głąb 
zakładu, strzelając na oślep. Jedna z kul 
musnęła głowę czeladnika Józefa Mo-
drzejewskiego, inna wybiła szybę i przez 
podwórze wpadła oknem do pomiesz-
czeń cukierni Ulrichsa w przeciwległej 
oficynie. W końcu trafiony został w pierś 
31-letni pomocnik krojczego Wilhelm 
Freund. Gdy obecni próbowali obez-
władnić strzelającego, ten, ostatnimi 
nabojami, strzelił sobie w głowę i pierś. 
Wezwano policję i pogotowie. Eichbaum 
zmarł w drodze do szpitala Poznańskich, 
zaś Freunda umieszczono w tym szpita-
lu w stanie bardzo ciężkim. Samobójczy 
pocisk Świerczyńskiego drasnął tylko 
jego głowę, zaś rana piersi okazała się na 
tyle lekka, że będąc już w karetce pogoto-

wia, próbował wyrwać się z rąk policjan-
tów i uciec.
Różnych przykrości można było do-
znać w podróży. We wtorek, 27 grudnia 
1898 roku Adolf Hildner z Chojen No-
wych wracał do domu po świątecznych 
odwiedzinach u rodziny w Pabianicach. 
Na szosie pabianickiej zabrał na bryczkę 
17-letnią Matyldę Gajdę z Radogoszcza, 
by podwieźć ją do miasta. Gdy podpity 
Hildner mocno zasnął, nagle bryczka 
skręciła w pole koło cegielni Königa 
(obecnie rejon ul. Wiwulskiego). Tam 
furman Hildnera, Antoni Rzepnikowski, 
zatrzymał konie i zaczął czynić niechcia-
ne awanse młodej pasażerce. Zaczęli się 
ze sobą szamotać i w końcu dziewczynie 
udało się wyrwać napastnikowi, jednak 
pozostawiła w jego rękach żakiet, w któ-
rym miała schowanego 1 rubla. Rzepni-
kowski odjechał z żakietem, zaś poszko-
dowana natychmiast udała się na policję, 
oskarżając furmana o... kradzież 1 rubla. 
Kradzieże i wyłudzenia pieniędzy lub 
rzeczy były występkiem tak powszech-
nym, że wspominano o nich jedynie, gdy 
miały miejsce w niecodziennych okolicz-

22 lutego 1905 roku z grobowca 
Izraela Poznańskiego skradziono 3 
palmy z brązu, wartości około 900 
rubli. Już następnego dnia policja 
odnalazła połamane na kawałki 
palmy u pasera.

ZDARZENIA KRYMINALNE ODNOTOWANE  
PRZEZ ŁÓDZKĄ POLICJĘ W 1912 ROKU  
(ŁĄCZNIE DLA ŁODZI I BAŁUT)

kradzieże zgłoszone    1784
 w tym sprawcy wykryci   531
napady      273
zabójstwa     31
samobójstwa     219
osoby zabite podczas akcji policji   9
osoby aresztowane na miejscu zbrodni  9
osoby aresztowane do wyjaśnienia  10 937
 w tym prostytutki    837
  w tym chore wenerycznie  378
osoby wysiedlone administracyjnie  422
pożary      243
 w tym podpalenia   5
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nościach. Taki był przypadek 70-letniej 
Petroneli Łukaszewiczowej, mieszkają-
cej na Starym Mieście „złodziejki poby-
towej”, przesiedlonej tam przymusowo 
z innej guberni. Nadzorująca ją stale 
policja śledcza co jakiś czas przeprowa-
dzała rewizje w jej mieszkaniu. W po-
łowie października 1903 roku podczas 
jednej z rewizji kontrolnych agenci od-
kryli w zamkniętej szafie mnóstwo rozma 
itych przedmiotów z przyczepionymi do 
nich kartkami, na których wypisane były 
różne nazwiska i cyfry. Przesłuchana 
w urzędzie śledczym, szacowna ta osoba, 
twierdziła, że znalezione rzeczy zasta-
wiano u niej podczas świąt żydowskich, 
gdy miejscowe lombardy były zamknię-
te. Okazało się, że ten potajemny lom-
bardzik kobieta utrzymywała od dawna, 
udzielając pod zastaw pożyczek do wyso-
kości 5 rubli. Twierdziła również, że pro-
centem zadowalała się niewielkim, ot, co 
łaska, jakieś 10 do 30 kopiejek od rubla 
na miesiąc.
W dniu 15 czerwca 1905 roku w biały 
dzień zostało okradzione mieszkanie 
Stanisława Robowskiego, dyrektora tkal-
ni w zakładach Poznańskiego. Mieściło 
się ono na drugim piętrze kamienicy 
Hertzów przy ul. Długiej 43 (obecnie ul. 
Gdańska), sąsiadującej przez ścianę z pa-
łacem Maurycego Poznańskiego.

Ulica Południowa (obecnie ul. Rewolucji 1905 r.) od skrzyżowania z ul. Piotrkowską to jedna z najgęściej zaludnionych  
i ruchliwych ulic miasta

Z kronik kryminalnych

Późnym popołudniem, dwóch mło-
dych ludzi, z wyglądu ślusarzy, weszło 
do kamienicy, kierując się na II piętro. 
Widziała ich stróżka, Kałużowa, a przy-
pomniawszy sobie po pewnym czasie, że 
u Robowskich nikogo nie ma w domu, 
wraz z mężem, Michałem, udała się na 
górę. Gdy na schodach, natknęli się na 
dwóch ludzi, taszczących duże tłumoki 
z prześcieradeł, szybko ruszyli na dół, 
a stróż zamknął bramę, aby zatrzymać 
złodziei. Jeden z nich, widząc to, porzu-
cił swój tobół i uciekł podwórzem do 
wychodzącego na ul. Pańską (obecnie ul. 
Żeromskiego) ogrodu Poznańskich, dru-
gi zaś podjął walkę ze stróżem, uderzając 
go w głowę kawałem żelaza. Na pomoc 
przybiegł z I piętra lokaj Hertzów, który 
otrzymał zaraz ranę zadaną tym żelazem 
i padł, zbroczony krwią. Słysząc odgłosy 
walki, na odsiecz wspólnikowi powró-
cił z ogrodu Poznańskich jego kompan, 
strzelając niecelnie z rewolweru.
Na odgłos strzałów przerażeni Kałużo-
wie uciekli, zaś złodzieje znów się roz-
dzielili – jeden umknął ogrodem na ul. 
Pańską, drugi, wyłamawszy drzwi w za-
mkniętej bramie, wybiegł na ul. Długą. 
Policja przybyła za późno. Spakowane 
w prześcieradła skradzione rzeczy zło-
dzieje pozostawili w bramie.

Powszechną plagą były wymuszenia 
i kradzieże sklepowe. Niejeden sprze-
dawca miał za ladą schowany gruby kij, 
na wypadek gdyby ktoś chciał użyć prze-
ciw niemu przemocy.
W piątek, 2 czerwca 1905 roku do sklepu 
Rozencwajga przy ul. Konstantynow-
skiej 2 (obecnie ul. Legionów) wpadło 
dwóch ludzi i pochwyciwszy towar, za-
częło uciekać. Właściciel wybiegł za nimi 
i koło cukierni Konrada (obecnie pl. 
Wolności 4) silnie uderzył uciekającego 
kijem, lecz tamten zdołał zbiec. Drugie-
go rabusia zatrzymał strażak, dyżurujący 
przed siedzibą straży ogniowej. Niedo-
szły grabieżca został odprowadzony do 
cyrkułu.
W godzinę później złodziej, który zdo-
łał uciec, znów wpadł do sklepu Rozen-
cwajga, żądając 3 rubli rekompensaty za 
znieważenie i pobicie. Mimo pogróżek 
właściciel się nie uląkł i zaczął wzywać 
policję, wskutek czego rabuś umknął, re-
zygnując z odszkodowania.
Niebezpieczną przygodę przeżył młody 
Ignacy Rassalski, późniejszy właściciel 
fabryki lin i sznurów przy ul. Napiór-
kowskiego 12 (obecnie ul. Przybyszew-
skiego). 13 marca 1905 roku, pełniący 
zwykle służbę u zbiegu ulic Konstanty-
nowskiej (obecnie ul. Legionów) i Dłu-
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giej (obecnie ul. Gdańska), stójkowy 
Sidor Piśluk, nie wiedzieć czemu, zaczął 
biec ul. Konstantynowską, wykrzyku-
jąc i wymachując szablą. W tej urojonej 
pogoni wpadł on do sklepu z wędliną 
Rassalskiego przy ul. Konstantynowskiej 
12, gdzie zaczął tłuc okna wystawowe 
i demolować wnętrze. Próbował go po-
wstrzymać 17-letni Ignacy Rassalski, syn 
właściciela, uczeń szkoły przemysłowo- 
-rękodzielniczej. Otrzymał on od Piśluka 
cięcie szablą w wierzch głowy, po czym 
do sklepu wbiegli posterunkowi, dyżuru-
jący przed siedzibą II cyrkułu policyjne-
go, i obezwładnili napastnika. Młodego 
Rassalskiego opatrzył lekarz pogotowia 
i pozostawił na dalsze leczenie w domu.
Zdarzały się też poruszające społeczność, 
tajemnicze morderstwa. 

Przy ul. Południowej 29, na pierwszym 
piętrze od frontu, w trzech pokojach 
mieszkała wraz z matką 30-letnia Eliza 
Rozenowa, po pierwszym mężu – Gold-
fein. Z pierwszym mężem rozwiedziona, 
z drugim również nie żyła, a choć była 
właścicielką kamienicy, w której miesz-
kała, na życie zarabiała również rozpu-
stą. 
Salonik i sypialnia Rozenowej miały 
osobne wejście, aby mogła ona przyjmo-
wać gości, nie niepokojąc matki. W dniu 
19 stycznia 1905 roku, o godz. 11 służąca 
Rozenowej, Magdalena Kałon, wracając 
z porannych zakupów, zastała swą chle-
bodawczynię w jej sypialni nieżywą, le-
żącą na łóżku w zakrwawionej koszuli. 
Lekarz policyjny stwierdził, iż ofiara zgi-
nęła od dwóch ciosów w głowę oraz, że 

ma wyrwany kolczyk wraz z kawałkiem 
ucha. Śmierć musiała nastąpić najpóźniej 
nad ranem. Na miejscu śledczy przesłu-
chali osoby mogące posiadać informacje 
przydatne do odnalezienia zabójcy.
Zarządca domu i krewny denatki, niejaki 
Szpiro zeznał, że był u niej dnia poprzed-
niego od godz. 21.30 do godz. 22.30 na 
herbacie, w obecności jej matki. Podczas 
rozmowy zauważył, że Rozenowa była 
strapiona i zdenerwowana, skarżyła się 
na kłopoty z utrzymaniem kamienicy. 
Magdalena Kałon zeznała, że około pół-
nocy rozebrała panią do snu, a ta położy-
ła się jeszcze przy służącej, która w tym 
czasie chowała ubrania do szafy. 
Ponadto policja ustaliła, że poprzedniego 
dnia, około południa u Rozenowej była 
z wizytą niejaka Trybownik, fryzjerka, 
lat 23, przyjaciółka zmarłej, a następnie 
obie wyszły do miasta, skąd Rozenowa 
wróciła na obiad sama około godz. 15.
Ustalono, że w tym czasie odwiedziła 
piekarza Dysselberga na ul. Konstanty-
nowskiej, z którym prowadziła interesy 
finansowe, następnie była w magistracie 
w sprawie podatków oraz w kantorze To-
warzystwa Wzajemnego Kredytu, gdzie 
podjęła gotówką ze swojego rachunku 
około 1000 rubli. Podczas oględzin miej-
sca zbrodni policja nie odnalazła żad-
nych pieniędzy, a ponieważ służąca po-
twierdziła również brak kolczyków oraz 
kilku pierścionków z brylantem przyjęto 
hipotezę morderstwa rabunkowego. 
Morderstwo to wywołało wielkie poru-
szenie w sąsiednich domach.

Z kronik kryminalnych
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Prostytucja
Najstarsza profesja świata, do-

chodowa, lecz i niebezpiecz-
na, rozwijała się w Łodzi bez 

większych przeszkód. Jawnie działają-
ce w mieście domy publiczne nie były 
szczególnie prześladowane przez wła-
dze. Jedynie w 1911 roku, gdy guberna-
tor piotrkowski wydał rozporządzenie 
nakazujące, by domy te były oddalone 
od kościoła, szkoły lub innych instytu-
cji społecznych o co najmniej 150 sążni 
(320 m), policja zamknęła lokale nie-
spełniające tego wymogu.
Kobietom szukającym klientów sprzy-
jał liczny garnizon oraz znaczna liczba 
samotnych mężczyzn, przybyłych do 
miasta w poszukiwaniu pracy. Miejsca, 
w których świadczono usługi erotycz-
ne, koncentrowały się w rejonie ul. No-
womiejskiej oraz ul. Konstantynow-
skiej (obecnie ul. Legionów), w pobliżu 
miejsc stacjonowania wojska. 
Najbardziej znanym punktem kontak-
towym był Nowy Rynek (obecnie pl. 
Wolności), gdzie każdego dnia od po-
południa krążyły rajfurki, oferując usługi 
różnych pań, działających indywidualnie 
lub w ramach zorganizowanych domów 
rozpusty. Najmniej wybredni bądź na-
jubożsi klienci kierowani byli do loka-
lów w domach przy ul. Nowomiejskiej 
i w okolicy Starego Rynku.
Panie pracujące na własny rachunek 
spacerowały zwykle ul. Konstantynow-
ską (obecnie ul. Legionów) pomiędzy 
Nowym Rynkiem a Teatrem Wielkim. 
W tym miejscu wieczorem, po przedsta-
wieniach w dwóch pobliskich teatrach, 
zwiększały się szanse na znalezienie do-
brego klienta. 
Działalność przybytków uciechy spo-
tykała się z krytyką zazwyczaj podczas 
jakichś istotnych wydarzeń. W czasie 
niepokojów społecznych i strajków, do 
których doszło w 1905 roku, gniew ludzi 
skierowany był właśnie przeciwko kobie-

Konkurencja działa w każdym zawodzie. Not. prasowa z 13 maja 1905 roku

Relacja prasowa z pogromu domu rozpusty. „Rozwój”, 24 czerwca 1905
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Liczba kobiet zarejestrowanych w latach 1902-1904 jako trudniące się 
nierządem  

rok zarejestrowanych ogółem
w tym

chrześcijanek żydówek
1902 316 203 113

1903 285 186 99

1904 245 172 73

tom zatrudnionym w lupanarach. W lu-
tym 1905 roku grupa młodzieży napadła 
na dom rozpusty w kamienicy Roberta 
Olpetera przy ul. Długiej 61 (obecnie 
ul. Gdańska). Przeciwstawił się im właś-
ciciel zakładu, Piotr Hartz, który bijąc 
prowodyrów grupy, zmusił napastników 
do ucieczki.
W tym samym czasie dokonano najścia 
na dom publiczny mieszczący się w su-
terenie kamienicy Putzmanów przy ul. 
Konstantynowskiej 7 (obecnie ul. Legio-
nów). 
Pracownice lupanarów były również na-
rażone na indywidualne akty zemsty. Na 
przykład zatrudniona w lokalu Lewina 
przy ul. Długiej 4 (obecnie ul. Gdańska) 
20-letnia Leba Niewałkowska 12 wrześ-
nia 1909 roku została napadnięta na 
schodach domu przez młodego mężczy-
znę i śmiertelnie raniona nożem. Czujni 
sąsiedzi udaremnili zabójcy ucieczkę 
i wezwali policję. 
Rekrutacja kobiet zmuszanych do nierzą-
du miała często formę brutalnego upro-
wadzenia. Taki los spotkał 14-letnią Surę 
Wygodzką, córkę sklepikarza przy ul. 
Widzewskiej 28 (obecnie ul. Kilińskie-
go). Urodziwa dziewczyna spodobała się 
dwóm sutenerom z ul. Południowej. Wy-
śledziwszy ją w teatrze, podstępem zwa-
bili na teatralny dziedziniec i uprowadzili 
wraz z młodszą siostrą, której jednak uda-
ło się uciec. Siedmiolatka zaalarmowała 
rodziców i wskazała miejsce, do którego 
zaprowadzono siostrę. Wezwana policja 
nie odnalazła zaginionej, zaś porywacze 
zaprzeczyli zeznaniom dziecka. Poszuki-
wania Sury nie przyniosły rezultatu.
W 1894 roku wprowadzono system reje-
stracji kobiet „publicznych” przez wydział 
śledczy policji. Rejestr ten był w zasadzie 
dobrowolny; przymusowo wpisywano 
do niego osoby zatrzymane w związku 
z innymi przestępstwami, głównie kra-
dzieżą, rozbojem lub paserstwem. W taki 
sposób znalazły się w nim dwie kobiety: 
Balbina Weldmann i Berta Wizberg, któ-
re sprzedały paserowi znaleziony cenny 
kolczyk zgubiony przez śpiewaczkę Vale-
skę Biskup w styczniu 1909 roku podczas 
występu na balu maskowym w kabarecie 
Olimpia przy ul. Zachodniej. Złodziej-
ki wydała dziewczyna z szatni będąca 
świadkiem transakcji.

Z czasem kobiety zaprzestały dobrowol-
nej rejestracji, gdyż jak się okazało, sta-
tus zarejestrowanej nie dawał żadnych 
korzyści, np. policyjnej ochrony przed 
przemocą.
W 1902 roku odnotowano, że spośród 
316 kobiet zarejestrowanych, 45 za-
mieszkiwało na stałe przy jawnie działa-
jących domach publicznych. Minimalny 
dopuszczalny prawem wiek zatrudnio-
nych w nim dziewcząt wynosił 21 lat, 
podczas gdy osoba pracująca samodziel-
nie, mogła robić to legalnie po ukończe-
niu 16 roku życia.
W 1912 roku wśród 10 934 osób aresz-
towanych w Łodzi za różne wykrocze-
nia znajdowało się 837 prostytutek. Po 
zatrzymaniu poddano je kontroli lekar-
skiej, która wykazała, że 378 kobiet było 
chorych wenerycznie.
Dopiero konieczność zapewnienia pełnej 
zdolności bojowej żołnierzom w strefie 
przyfrontowej spowodowała, że żandar-
meria wojskowa przeprowadziła dwie 
akcje przeciwko tej sferze usług.  14 listo-
pada 1914 roku aresztowano 130 kobiet 
i wywieziono je z miasta, zakazując po-
wrotu. 1 grudnia 1914 roku zatrzymano 
kolejne osoby. Po ustaleniu danych per-
sonalnych i dokonaniu rejestracji poza 
obszar operacji wojennych wywieziono 
142 kobiety.

Prostytucja


