Samochody
W

DZIECI TAKŻE MARZYŁY
O WŁASNYM AUTOMOBILU

TANKOWANIE SAMOCHODU
NA STACJI BENZYNOWEJ NA
DWORCU AUTOBUSOWYM
POŁUDNIOWYM

ULICA PIOTRKOWSKA PRZED
POŁOŻENIEM DYWANIKA
ASFALTOWEGO PEŁNA BYŁA
DZIUR I WYBOJÓW

1936 roku w całym kraju zarejestrowano 25 tys. pojazdów samochodowych. Po Łodzi jeździło
827 samochodów prywatnych,
245 taksis (współcześnie nazywanych taksówkami), 320 ciężarówek, 94 autobusy, 355
motocykli. W ewidencji dorożek konnych figurowało ich 888.
W 1926 roku przed budynkiem przy placu
Wolności 3 powstała pierwsza w mieście
stacja benzynowa. Wkrótce liczba takich
punktów znacząco wzrosła – w 1939 roku
w centrum miasta było ich już 23.
Władze carskie nie przywiązywały należytej
uwagi do kwestii utrzymania łódzkich ulic,
dlatego po odzyskaniu niepodległości ich
stan był katastrofalny. Aż połowę stanowiły
drogi gruntowe. Niewiele z nich posiadało
nawierzchnię z kamienia polnego (kocie
łby), a zupełny margines stanowiły drogi
z solidnym, granitowym brukiem. Ponadto
ulice często były dziurawe, a dziury, zamiast
naprawiać, zakrywano czymkolwiek, np. deskami. Tymczasem ruch drogowy systematycznie się zwiększał. Na ulicach pojawiało
się coraz więcej samochodów, które miały
większe wymagania co do nawierzchni niż
pojazdy konne. Władze miasta musiały
w końcu zająć się i tym problemem.
Łódź była żartobliwie nazywana jedynym
w świecie miastem z parkietem na głównej
ulicy. Powodem tego była drewniana kostka, którą wyłożona była jezdnia. Jej wadą
było to, iż po większych deszczach część
drewienek wypłukiwała się i odpływała,
przez co należało je powtórnie mocować.
W 1929 roku Polskie Towarzystwo Asfaltowe
przystąpiło do budowy nowej bitumicznej
nawierzchni ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do ulicy Nawrot. Był
to pierwszy w mieście odcinek jezdni z tak
gładką nawierzchnią. Bardzo ładnie prezentowała się nawierzchnia alei Kościuszki, wcześniej zwanej ulicą Spacerową lub
Promenadą. Wyłożona była czerwoną kostką klinkierową, którą zdemontowano po
II wojnie światowej i przeniesiono na ulicę
Jaracza, gdzie służy do dziś.

DROGOWSKAZ NA
SKRZYŻOWANIU
W NOWOSOLNEJ

BUDOWA NAWIERZCHNI
A S F A L T O W E J N A
ULICY PABIANICKIEJ
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Z myślą o ruchu samochodowym zaczęto budować
ulice. Najnowocześniejsza
prowadziła do podłódzkich Łagiewnik. Częściowo dwupasmową szosę
(obecnie ul. Wycieczkowa), nie wiedzieć czemu, łodzianie nazwali Autostradą. Ponadto
wydłużono przebieg kilku ulic, m.in. Żeromskiego, POW, Towarowej (obecnie al. Włókniarzy).
Kolejną inwestycją była
budowa wiaduktu nad
ulicą Tramwajową. Zastąpił on wcześniej istniejący wąski i ciemny
tunel dla pieszych. Powstało także kilka innych
tego typu budowli – na
nowej linii Widzew-Zgierz
przy ulicach Pomorskiej,
Telefonicznej, Brzezińskiej,
Strykowskiej, Warszawskiej,
Łagiewnickiej, na lini kaliskiej przy ul. Drewnowskiej
oraz na łącznicy Chojny-Widzew nad ulicą Rokicińską. Zlikwidowano natomiast wiadukt
nad ulicą Kilińskiego, po którym
pociągi dojeżdżały na place węglowe znajdujące się w miejscu,
w którym powstał Dom-Pomnik
Marszałka Józefa Piłsudkiego. Przewidywano budowę kolejnego wiaduktu nad torami
przy ulicy Trębackiej (obecnie ul. Uniwersytecka). Do skutku nie doszło też przedłużenie

Po

odzyskaniu niepodległości
łódzkie władze samorządowe
stanęły przed problemem uporządkowania nazw ulic. Wiele
z dotychczasowych nazw kojarzyło
się z okresem zaborów, np. Ekaterynburska, Odesska czy Olgińska. Zaistniała
także konieczność uhonorowania wybitnych Polaków, czego nie można było
zrobić wcześniej. Kolejnym problemem
okazało się dublowanie nazw na przyłączonych do miasta terenach. Jedną
z pierwszych zmian było nadanie dotychczasowemu Nowemu Rynkowi
nazwy plac Wolności. Niestety, często nie
przywiązywano znaczenia do historycznych nazw. I tak np. Zielony Rynek stał
się placem Boernera (obecnie plac Barlickiego), ulice: Przejazd – Daszyńskiego
(obecnie ul. Tuwima), Widzewska – Kilińskiego, Zielona – Legionów, Średnia – Pomorska. Zlikwidowano większość nazw
poprzedzonych słowem „nowo”, „staro”
czy „krótko”. Tak więc Krótko-Franciszkańska stała się Lwowską (obecnie ul.
Współzawodnicza), Staro-Wólczańska
– Skrzywana, Nowo-Cegielniana – Śród-
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alei Kościuszki aż do placu Katedralnego
i ulicy Kopernika do ulicy Piotrkowskiej.
Nie lepszy stan w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej prezentowała międzymiastowa sieć drogowa. W porównaniu
z innymi krajami Europy znajdowała się
w stanie totalnej zapaści. Biorąc pod uwagę gęstość dróg, ciągnęliśmy się w totalnym ogonie kontynentu – m.in. za Rumunią,
Bułgarią i Portugalią. Drogi międzymiastowe niemal w całości były
nieutwardzone – w najlepszym
razie sypano je tłuczniem. Dopiero w latach 30. przystąpiono poważnie do modernizacji
i budowy nowych szlaków.
Jako jedną z pierwszych do
przebudowy wybrano trasę Łódź – Łowicz – Błonie
– Sochaczew – Warszawa,
na której ułożono kostkę
klinkierową, a odcinkami bazaltową. Kolejnymi drogami zmodernizowanymi w regionie
były szosy z Łodzi do
Tomaszowa Mazowieckiego przez Rokiciny oraz z Łodzi do
Pabianic i Rzgowa,
które utwardzono kostką
bazaltową. Co kilkadziesiąt kilometrów przy szosach stały domki drużników.
Byli to ludzie odpowiedzialni za utrzymanie danego fragmentu drogi. Można było
u nich uzyskać wszelkiego rodzaju informacje drogowe.
miejską (obecnie ul. Więckowskiego).
Starano się ustalać nazwy ulic tak, by
w jednym rejonie były one związane
z jednym tematem. W tym celu miasto
podzielono na kilka rejonów nazewniczych, m.in.:
– działacze społeczni i narodowi (np.
ul. Skłodowskiej-Curie (obecnie ul. Gibalskiego), Śniadeckich),
– zawody (np. ul. Kowalska, Krawiecka,
Rymarska),
– Prusy Wschodnie i Warmia (np. ul. Warmińska, Grudziądzka),
– Wielkopolska (np. ul. Inowrocławska,
Szamotulska),
– Podole i Wołyń (np. ul. Zbaraska, Halicka),
– rzeki (ul. Wisłocka, Dunajecka, Styrska),
– Śląsk (ul. Katowicka, Chrzanowska,
Żywiecka),
– malarze (ul. Witkiewicza, Rodakowskiego),
– literatura (ul. Kadłubka, Felińskiego),
– muzyka (ul. Wieniawskiego,
Ogińskiego),
– fauna (ul. Wilcza, Gołębia).

Z

godnie z Rozporządzeniem Ministra
Robót Publicznych
z 1922 roku województwo łódzkie
otrzymało oznaczenia tablic rejestracyjnych ŁD i numerację
od 1 do 1500. Kolejne
województwa posiadały swoje oznaczenia literowe i dalszą
numerację – np. kieleckie KL 1501–3000.
Tablice były
koloru białego,
z czerwonymi literami i czarnymi
cyframi.
Wyznaczona pula
numerów bardzo
szybko uległa wyczerpaniu, dlatego
w 1936 roku wydano
kolejne rozporządzenia, którymi zmieniono dotychczasowy
układ tablicy rejestracyjnej.
Nowe tablice miały
tło koloru czarnego
z białymi literami
i cyframi. Numerację
przyporządkowano
do województwa.
Województwo łódzkie
otrzymało numery
od 45000 do 49999.

DYSTRYBUTOR
N A S T A C J I
BENZYNOWEJ
P R Z Y P L A C U
WOLNOŚCI
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uż w 1938 roku
zainstalowano
pierwsze uliczne
sygnalizacje świetlne. Powstały one na
skrzyżowaniach ulic:
Piotrkowska/Przejazd
(obecnie ul. Tuwima)
– Andrzeja (obecnie ul. Struga) oraz
Piotrkowska/Narutowicza – Legionów
(obecnie ul. Zielona).

POSTOJE
TAKSÓWEK:
pl. Reymonta
Bandurskiego/Piotrkowska
Brzeźna/Piotrkowska
Pierackiego/Piotrkowska
Żwirki/Piotrkowska
DOROŻKI OCZEKUJĄCE NA KLIENTA
PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ
NAWIERZCHNIA
ŁÓDZKICH ULIC W ROKU 1937

NI
K I
S T
W

SKI WIADUKT NAD ULICĄ
L I Ń S K I E G O P R Z E Z L A T A
A N O W I Ł U T R U D N I E N I E
KOMUNIKACJI NA TEJ ARTERII

A S F A L T O W A N A W I E R Z C H N I A S Z O S Y
RZGOWSKIEJ. PO PRAWEJ STRONIE KOŚCIÓŁ ŚW.
WOJCIECHA
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W

Higiena

ładze Łodzi starały się dbać
o zachowanie czystości w mieście. Wydawano przepisy porządkowe, które mogły by być
wzorem dla współczesnych gospodarzy domów. Oto kilka przykładów:
– ulice, place i chodniki powinny być stale
oczyszczane ze śmieci i przynajmniej raz
dziennie zamiatane;
– polewanie ulic w dni suche powinno odbywać się kilkakrotnie w ciągu dnia;
– podwórza, bramy, klatki schodowe powinny być starannie oczyszczane i zamiatane przynajmniej raz dziennie przed godz.
7 rano;
– w miesiącach letnich zamiatanie podwórza należy poprzedzić polaniem wodą
w taki sposób, by nie dopuszczać do wznoszenia się kurzu, podobnie klatki schodowe należy zamiatać np. przy użyciu mokrych trocin czy ścierek;
– w każdym domu powinny znajdować się
metalowe, szczelnie zamykane śmietniki,
z łatwo otwieraną pokrywą, które należy
opróżniać po napełnieniu 2/3 pojemności; po każdorazowej takiej operacji trzeba je oczyścić, raz na miesiąc dokładnie

I ZAKŁAD KĄPIELOWY,
ULICA WODNA 25

wymyć, co jakiś czas odświeżyć farbą pokostową.
Gdy wzdłuż ulicy, przy której znajdowała się nieruchomość, istniała miejska sieć
kanalizacyjna, właściciel miał obowiązek
podłączenia jej do miejskich kanałów. Jeśli tego nie zrobił, miasto dokonywało tej
czynności, obciążając rachunkiem kamienicznika. Gdy budynek położony był na
terenie nieobjętym miejską kanalizacją,
na podwórkach znajdowały się drewniane
skrzynie-zlewy wysmarowane smołą. Należało do nich wlewać nieczystości, które kierowano do dołów kloacznych,
gdzie powinny być
oczyszczane filtrami biologicznymi,
a następnie przelewane do ulicznych
rynsztoków.
Osoby trzymające
zwierzęta, także psy
i koty, były zobowiązane do natychmiastowego zgłaszania
przypadków ich padnięcia do czyściciela

D

użym problemem było utrzymanie
czystości w mieszkaniach.
W uboższych domach
czynszowych występowało robactwo, po
podwórkach, między
komórkami biegały
szczury. Lokatorzy
malowali drewniane
podłogi białą farbą,
w piątki szorowali je
i nakrywali gazetami, by mieszkanie
lśniło czystością
na niedzielę. Gdy
z jednej ubikacji korzystały różne rodziny, ustalały między
sobą harmonogram
cotygodniowego
sprzątania.

D

la współczesnych są
osobliwością,
wtedy były czymś
powszechnym
– spluwaczki montowane na klatkach
schodowych. W wielu
kamienicach można
jeszcze spotkać ich
ślady, np. uchwyty.
Dozorca miał obowiązek codziennego
odkażania i napełniania tych naczyń
czystą wodą.
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W UPALNE LETNIE DNI KILKA RAZY DZIENNIE PO ULICACH
JEŹDZIŁY POLEWACZKI SAMOCHODOWE, MYJĄC ROZGRZANE
I ZAKURZONE NAWIERZCHNIE
miejskiego, który przybywał i odbierał martwe zwierzę w celu pogrzebania na Miejskim Grzebowisku Zwierząt, mieszczącym
się przy ul. Bystrzyckiej 25.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
sanitarnych sprawowały oddziały sanitarne Wydziału Zdrowia Publicznego Zarządu
Miejskiego. Prowadziły one kontrole nieruchomości, sklepów i targowisk, zakładów
gastronomicznych, piekarni, zakładów fryzjerskich, kąpielowych, pralni, magli oraz
przedsiębiorstw produkcyjnych. Co ósma
inspekcja kończyła się sporządzeniem protokołu z zastrzeżeniami lub nałożeniem
mandatów karnych.
Ponieważ większość mieszkań pozbawiona była bieżącej wody, po mieście jeździły
beczkowozy z wrzątkiem, z których za niewielką opłatą można było wypożyczyć balię
na czas kąpieli i kupić kilka wiader ciepłej
wody. Na co dzień nie myto się zbyt dokładnie. Gruntowna kąpiel odbywała się raz
w tygodniu. Codzienną higienę utrzymywano, myjąc się pobieżnie w miednicy stojącej
na taborecie w kuchni. Czasem nawet cała
rodzina korzystała z tej samej wody, myjąc
się w ustalonym porządku – najpierw pan
domu, później pani domu a na końcu dzieci (niemowlęta myto osobno w metalowych
baliach). W 1939 roku tylko w co dwunastym
łódzkim domu była łazienka. Według ankiet
blisko 40% łodzian nie używało do kąpieli
mydła, uznając iż samo obmycie ciała wodą
jest wystarczającym zabiegiem higienicznym.
Municypalne władze starały się ułatwić kąpiel mieszkańcom. Na początku, gdy nie
istniały jeszcze komunalne zakłady kąpielowe, korzystano z kilku prywatnych tego
typu przedsiębiorstw, które częściowo były
dofinansowywane przez Magistrat oraz
z tymczasowych, urządzonych przez miasto,
np. w budynku na zapleczu gimnazjum przy
ulicy Pańskiej 115 (obecnie ul. Żeromskiego).
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TABLICZKA NA OBROŻĘ,
BĘDĄCA DOWODEM ZAPŁATY
PODATKU ZA PSA

Na pewien czas łodzianom udostępniano
także łaźnię garnizonową przy ulicy Konstantynowskiej 82 (obecnie ul. Legionów).
Kolejny zakład kąpielowy uruchomiono
przy ulicy Sienkiewicza 95. Te tymczasowe
rozwiązania nadal jednak pozostawały niewystarczające. Zdecydowano o rozpoczęciu
nowych inwestycji. Na rogu ulic Wodnej i Nawrot zbudowano, według projektu Wiesława
Lisowskiego, nowoczesny gmach miejskiej
łaźni. Przez cały czas funkcjonowało też
około dziesięć prywatnych zakładów kąpielowych. Dodatkowo, w nowo budowanych
szkołach, przeznaczano kilka pomieszczeń
na natryski (szkoła przy ul. Drewnowskiej
dysponowała aż 150 prysznicami). W 1936
roku w komunalnych zakładach odbyło się
600 tys. kąpieli, 11 tys. ostrzyżeń i aż 92
tys. zabiegów odwszenia, 4,5 tys. łodzian
zgłosiło się do Zakładu Leczenia Świerzbu.
Miejska Izba Odkażająca zajmowała się
odkażaniem przedmiotów, ubrań, ubikacji,
należących do osób zarażonych chorobami
zakaźnymi. Przy ul. Brzezińskiej 102 (obecnie ul. Wojska Polskiego) miał powstać kolejny miejski zakład kąpielowy, wyposażony
w 50 wanien i 60 natrysków, a także basen
o wymiarach 25 x 12,5 m.

I Dozór Sanitarny,
ul. Dworska 10 (obecnie ul. Organizacji
WiN)
II Dozór Sanitarny,
ul. Przejazd 86 (obecnie ul. Tuwima)
III Dozór Sanitarny,
ul. Żeromskiego 4
IV Dozór Sanitarny,
ul. Kopernika 19
V Dozór Sanitarny,
ul. Lubelska 7
Państwowy Zakład
Badania Żywności,
al. Kościuszki 1
Państwowy Zakład
Higieny,
ul. Gdańska 44
Miejskie Grzebowisko Zwierząt,
ul. Bystrzycka 25
I Zakład Kąpielowy,
ul. Wodna 25
(posiadał 32 wanny
i 54 natryski)
II Zakład Kąpielowy,
ul. Mielczarskiego 11
(znajdował się tu także Zakład Leczenia
Świerzbu, posiadał 16
wanien i 34 natryski)
Zakład Kąpielowy
R. Beutlera, ul. Kilińskiego 134 (posiadał
niewielki kryty basen,
natryski i 20 wanien)
Zakład Kąpielowy
„Higiena”,
ul. Krucza 11
Zakład Kąpielowy
Offenbacha,
ul. Zachodnia 38
Zakład Kąpielowy
Royal,
ul. Żeromskiego 53
Zakład Kąpielowy
Karola Wolfa,
ul. Krucza 11
Zakład Kąpielowy
Karola Wolfa,
ul. Sienkiewicza 95
Zrzeszenie Żydów
Ortodoksyjnych,
ul. Gdańska 75
Żydowska Mykwa
dla kobiet,
ul. Zachodnia 56
Miejska Izba Odkażająca, ul. Łąkowa 27

PŁYWALNIA PRZY ZAKŁADZIE KĄPIELOWYM R. BEUTLERA
Poza swoją podstawowa funkcją, związaną
z zachowaniem higieny, przedsiębiorstwa
kąpielowe zapewniały także relaks. Znajdowały się w nich nie tylko prysznice, wanny,
ale i łaźnie parowe, a nawet oferowano różnego rodzaju kąpiele lecznicze.
Kilka łaźni było przeznaczonych dla ludności żydowskiej. Były to tzw. mykwy. Zgodnie
z wymogami religii mojżeszowej musiały
być one zlokalizowane w miejscach, w których istniał dostęp do bieżącej wody. By móc
oferować takie usługi, zgodne z wymogami
religii mojżeszowej, wykorzystywano najmniejsze nawet cieki wodne – jak np. przy
ulicach Gdańskiej i Zachodniej.
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M

Moda

iędzywojenna Łódź to miasto,
w którym wypadało wyglądać odpowiednio do swego statusu społecznego. Należało obserwować
trendy panujące w modzie i dostosowywać
się do ich wytycznych. A moda zmieniała się
dynamicznie.
Zmiany upodobań odnosiły się także do typu
urody. U progu niepodległości mężczyźni
gustowali w kobietach o kształtach bliskich
rubensowskim, w latach 30. zapanowała
moda na szczupłe niewiasty z krótkimi włosami o kształtach prawie chłopięcych.
Długość i szerokość sukienek ulegała ciągłym zmianom. Gdy wymarzone kobiety
szczuplały, zmniejszała się liczba falbanek, sukienki stawały się coraz prostsze,
pojawiły się pierwsze garsonki. Łodzianki
uchodziły za kobiety bardzo dobrze ubrane.
Bogate panie posiadały kreacje nieustępujące paryskim salonom, a i robotnice dbały,
by wyglądać atrakcyjnie. Dziewczęta nosiły
na głowie ukośnie założone berety, bogatsze, dostojne panie – eleganckie kapelusze,
chłopki – chusty. Uboższe kobiety zakładały spódnice lub sukienki sięgające poniżej
kolan, białe bawełniane pończochy (patenki). Okrywały się kraciastymi chustami, tzw.
jesionkami. Na nogach miały sandały lub
sznurowane buty.
O łódzkich kobietach w swych korespondencjach dla „Frankfurtem Zeitung” pisał
austriacki pisarz Józef Roth: Wszystkie są
ładne, jakby z wiejska zaróżowione. Noszą
piękne buty i gołe nogi. Z całą pewnością są
bardziej eleganckie od naszych robotnic np.
z Zagłębia Ruhry.
Moda męska była bardziej stabilna. Mężczyzna, gdy miał wyglądać elegancko,
zakładał frak, garnitur lub smoking. Do
restauracji czy na randkę mógł ubrać się
w marynarkę, sztruksowe spodnie, koszulę
i krawat. Na niezobowiązujące spotkania
zakładał koszulę i np. charlestony (spodnie
o bardzo szerokich nogawkach).
Mężczyźni, których było na to stać, nosili
kamizelki lub marynarki, koszule ze sztywnymi kołnierzami, a pod nimi tzw. halsztuk
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(podkoszulek bez rękawów). Spodnie prasowano w kant. Na głowę panowie wkładali czapkę maciejówkę. W chłodne dni spod
spodni wystawały im getry nakładane na
buty, dzięki czemu nie dostawało się do nich
wszechobecne na przedmieściach błoto.
Mężczyźni pracujący w biurach musieli na
co dzień nosić garnitur i krawat. Pod spód
zakładali koszulę z dopinanym kołnierzykiem. Na nogach nosili półbuty. Niezależnie
od pogody należało mieć kapelusz.
Osobom, którym zależało na modnym stroju, nie wypadało zaopatrywać się w zwykłych sklepach. Wskazane było korzystanie
z usług renomowanych pracowni krawieckich lub salonów oferujących kolekcje najlepszych światowych firm. Mimo iż miasto
było najważniejszym ośrodkiem włókienniczym w kraju, najlepsze tkaniny wykorzystywane przez krawców nie pochodziły
z lokalnej produkcji. Sprowadzano je ze słynnych fabryk Europy Zachodniej. Najbardziej
eleganckie buty bogate łodzianki kupowały
w sklepie Hechtkopfa przy ulicy Piotrkowskiej
60. W futra zaopatrywały się w składzie futer
braci Pietruszków przy ulicy Piotrkowskiej 84
lub naprzeciwko w sklepie „Alexander”.
Niestety, ubranie ubogich łodzian, szczególnie mieszkających na przedmieściach miasta, było zdecydowanie odmienne. Odzież
kupowali na targowiskach lub w tanich żydowskich sklepach, m.in. przy ulicach Nowomiejskiej, Głównej i Rzgowskiej. Oprócz
nowych ubrań mogli tam także nabyć rzeczy
używane. Gdy i na takie zakupy brakowało
pieniędzy, panie domu kupowały tkaniny,
z których same lub przy pomocy mam, teściowych i sąsiadek szyły ubrania. Zazwyczaj były to stroje w ciemnych kolorach, na
których nie widać było brudu.
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Używki

1918 roku piwo w mieście warzono w siedmiu
browarach. Były to przedsiębiorstwa: Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego Sukcesorów
Karola Anstadta (potem zmieniono nazwę na:
Browar i Fabryka Kwasu Węglowego Sukcesorów Karola
Anstadta), Browar i Fabryka Octu Gustawa Keillicha, Browar Parowy Bracia Keillich Spadkobiercy, Browar Luwika
Anstadta, Browar Thomas (potem: Browar Parowy Izraela
Krakowskiego), Browar Parowy F. J. Lorentza, Browar Parowy Gottlieba Hauslera. Największymi z nich były dwie
pierwsze firmy, których łączna produkcja roczna wynosiła
50 tys. hl piwa, co jednak nie stanowiło
wysokiego udziału w skali kraju.
Przeciętny obywatel Rzeczypospolitej spożywał tylko kilka
litrów piwa rocznie. Łódzcy smakosze złocistego
trunku gustowali najbardziej w lekkich piwach
typu pils i takie właśnie
dostarczały im tutejsze
browary. Ich produkty zachwalały nawet piosenki:

Piją wszyscy – wielcy, mali
Złocisty napój każdy chwali,
Browarników piją zdrowie,
Niech nam żyją – Gehlig, Lorenz, Anstadtowie
Lokalne zakłady piwowarskie musiały zmagać się z konkurencją krajową, a także czeskich browarów. Zwolennicy
wina mogli konsumować zarówno prawdziwe gronowe
napoje, jak i te produkowane z rodzimych owoców.
Farbrykacją mocniejszych trunków zajmowała się reaktywowana w 1926 roku Wytwórnia Wódek nr 14 Państwowego Monopolu Spirytusowego. Po odzyskaniu niepodległości zbudowany na początku wieku obiekt fabryki wódek
przy ulicy Zagajnikowej (obecnie ul. Kopcińskiego) użytkowany był przez zakład produkcyjny Monopolu Tytoniowego.
Papierosy były w tamtym czasie popularne. Nie dostrzegano ich zgubnego wpływu na zdrowie. Uważano wręcz,
iż na pewnym poziomie społecznym nie wypadało pozostawać niepalącym. Najpopularniejszymi markami były
Hel i Nil.
Przy ulicy Kopernika zbudowano Fabrykę Państwowego
Monopolu Tytoniowego.

TOWARZYSTWO AKCYJNE BROWARU PAROWEGO
SUKCESORÓW KAROLA ANSTADTA
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Zwierzyńce
P

ierwsze łódzkie zwierzyńce powstały
w połowie XIX wieku i mieściły się
w prywatnych parkach. Największy z nich znajdował się na terenie
Helenowa – pięknego parku właścicieli pobliskiego browaru – Anstadtów. Z 12-hektarowego terenu wydzielono 1-hektarowy
zwierzyniec. Zamieszkały w nim m.in. małpy, tygrysy bengalskie, niedźwiedzie, a także sarny, wilki, jelenie. Podobno w szklanych
basenach pływały nawet krokodyle.
W 1928 roku powstał projekt budowy miejskiego parku na Zdrowiu, który przewidywał
także utworzenie ogrodu zoologicznego.
Jego obszar miał być 20-krotnie większy od
powierzchni parku helenowskiego. Dysku-
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sje i przygotowania trwały prawie 10 lat.
Dopiero w 1937 roku w ogrodzie pojawił się
pierwszy mieszkaniec – jeleń Boruta, schwytany w środku miasta, na placu Reymonta.
Do ogrodu przeniesiono również zwierzęta
prezentowane do tej pory w parku Poniatowskiego. Były to jelenie, sarny, łabędzie. Rok
później ogrodzono część projektowanego
ogrodu. Niedługo potem dokonano pierwszych zakupów. Dzięki otrzymanym darom
w zoo pojawiły się m.in. daniele, kaczki,
osły, owce, sarny, wilki, wiewiórki – łącznie
50 zwierząt.
Okazją do zobaczenia egzotycznych zwierząt były też pokazy cyrkowe, w których występowały m.in. małpy i słonie.

T

Urlopy

ygodniowy wymiar czasu pracy
w przemyśle, zgodnie z ustawą z 1919
roku, wynosił 46 godzin. Ustawa z 1922
roku ustaliła zasady przyznawania
urlopów dla pracowników przemysłu i handlu. Uzyskali oni prawo do 8-dniowego urlopu
w przypadku zatrudnienia przez 12 miesięcy
u tego samego pracodawcy, a po przepracowaniu 3 lat mieli prawo do 15 dni wypoczynku. Sytuacja finansowa większości robotników nie pozwalała jednak na spędzanie
urlopu poza miastem. Z tej przyczyny w domach pozostawało aż 80% przedstawicieli
tej grupy zawodowej. Niewielu spośród nich
mogło się cieszyć nowym sposobem spędzania czasu – pobytem we własnym ogródku działkowym. Pierwszy taki ogród powstał
w Łodzi, według koncepcji arch. Stefana Rogowicza, w 1931 roku przy alei Unii. Ci, którzy na wakacje wyjeżdżali z miasta, w zdecydowanej większości jechali do rodziny na
wieś. Tym, którzy zdecydowali się na wyjazdy turystyczne w bardziej odległe miejsca,
z pomocą przychodziły różne instytucje.
Mogli korzystać z wypraw organizowanych
przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Stowarzyszenie Wywczasów Osób Pracujących czy
Robotnicze Towarzystwo Turystyczne.
Poza dłuższym wypoczynkiem różne instytucje, np. Liga Popierania Turystyki, organizowały wycieczki do najciekawszych miejsc
kraju, m.in. do Gdyni, na Hel, do Warszawy,
do Zakopanego. Poznawanie Rzeczypospolitej ułatwiały specjalne zniżki kolejowe.
Przedstawicieli klasy średniej stać już było
na dłuższe wyjazdy w atrakcyjne rejony kraju i za granicę. Pomocą w organizacji takich
podróży służyły różne stowarzyszenia popierania turystyki oraz biura podróży, wśród
których przodował znany nam dziś Orbis.
Dużym ułatwieniem w podróżowaniu były
dogodne połączenia kolejowe. Z Łodzi bez
przesiadek można było dojechać m.in. do
Paryża, Brukseli, Genewy, Strasburga.

BIURA PODRÓŻY
Francopol,
ul. Nawrot 2
Mewa,
ul. Piotrkowska 18
Orbis,
ul. Piotrkowska 16
Orbis,
ul. Piotrkowska 65
Orbis,
ul. Piotrkowska 146
Syndykat Emigracyjny, ul. 6. Sierpnia 3
Union Lloyd,
ul. Piotrkowska 42
Wagon Lits Cook,
ul. Piotrkowska 6
Wagon Lits Cook,
ul. Piotrkowska 68
Polski Touring-Klub,
ul. Andrzeja 4
(obecnie ul. Struga)
Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze,
al. Kościuszki 17
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie,
ul. Piotrkowska 120
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi,
ul. Piotrkowska 102
Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze,
ul. Piotrkowska 101
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Muzyka

ajwyższą jakość prezentowała ciesząca się dużą popularnością od
momentu swego powstania, tj. od
1915 roku, Łódzka Orkiestra Filharmoniczna. Jej koncerty odbywały się w Sali
Koncertowej, dzierżawionej przez Alfreda
Straucha przy ul. Narutowicza 20. Latem dodatkowo koncertowano w łódzkich parkach
i ogródkach przy restauracjach. Łódzka rozgłośnia Polskiego Radia umieściła swoje mikrofony w budynku filharmonii, skąd często
transmitowano na antenę ogólnopolską odbywające się w niej koncerty.
W gmachu przy ulicy Narutowicza występowała nie tylko miejscowa orkiestra, lecz
także, sprowadzane dzięki determinacji
Straucha, popularne gwiazdy i zespoły europejskie. Niestety, działalność ta nie przynosiła zadowalających dochodów. Obciążony kredytami Strauch podjął dramatyczną
decyzję o odebraniu sobie życia... Powiesił
się w holu filharmonii.
W okresie filmu niemego zawodowi muzycy
wykonywali podkłady dźwiękowe w kinach.
Inni występowali w zespołach przygrywających gościom w restauracjach i na weselach. Zazwyczaj prezentowali wtedy lekki
repertuar, często były to interpretacje popularnych ówczas przebojów takich gwiazd,
jak Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna,
Chór Dana.
Upadek filmu niemego spowodował wystąpienie problemu bezrobocia wśród członków orkiestr. Częściowo problem ten próbowali oni rozwiązywać sami, tworząc zespoły
muzyków koncertujących na podwórkach
łódzkich kamienic.
Uzdolnieni muzycznie pracownicy fabryk
wstępowali do orkiestr zakładowych. Lubiący śpiew amatorzy mogli realizować swoje
pasje w kilkunastu towarzystwach śpiewaczych oraz chórach kościelnych.
Zdobycie wykształcenia muzycznego umożliwiały konserwatoria Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej oraz Heleny Kon.
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BUDYNEK STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI PRZY ULICY OGRODOWEJ

D

waj znani
w całym świecie
łodzianie – pianista
Artur Rubinstein
i kompozytor Aleksander Tansmann nie
pracowali niestety
w naszym mieście.
Pierwszy z nich
urodził się w 1887
roku, jednak już
w wieku 10 lat wyjechał rozwijać swój
talent w stolicy, by po
kilku latach wyemigrować do Francji,
a następnie do Stanów Zjednoczonych.
Młodszy o 10 lat od
Rubinsteina Aleksander Tansmann
po ukończeniu konserwatorium
w Łodzi postanowił
kontynuować naukę
w Warszawie, którą
także opuścił bardzo
szybko, prznosząc
się do Berlina.

Sala Filharmonii,
ul. Narutowicza 20

BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ
ALFREDA STRAUCHA

WNĘTRZE SALI KONCERTOWEJ
ALFREDA STRAUCHA
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D

Teatry

zieje łódzkiej sceny teatralnej nieodłącznie związane były z żywiołem
czerwonego kura, który brutalnie
przerywał ich działalność. Od powstania pierwszej łódzkiej sceny w połowie
XIX wieku do końca istnienia II Rzeczypospolitej taki los spotkał teatr Victoria, Teatr
Polski, Teatr Wielki, teatr Thalia.
Największą dumę teatralnej Łodzi stanowił
piękny gmach Teatru Wielkiego przy ulicy
Konstantynowskiej 14/16 (obecnie ul. Legionów). Zbudowany przez przedsiębiorcę teatralnego Fryderyka Sellina posiadał dwie
sale: jedną z widownią mogącą pomieścić
1250 widzów (czyli o 200 osób więcej niż
warszawski Teatr Wielki), drugą mniejszą
o ok. 300 miejsc – koncertową. W budynku
zainstalowano centralne ogrzewanie i elektryczne oświetlenie. Obiekt posiadał obrotową scenę, na której mógł zawrócić wóz
zaprzężony w dwa konie. Niestety, w 1920
roku, po 20 latach eksploatacji, spłonął.
W dawnej siedzibie Teatru Polskiego przy
ulicy Cegielnianej 63 (obecnie ul. Jaracza)
po odzyskaniu niepodległości władze miejskie utworzyły Teatr Miejski. Miał on pełnić
rolę reprezentacyjną i być kulturalną wizytówką miasta. W 1919 roku przeniósł się do
sali dawnego niemieckiego teatru Thalia,
mieszczącej się przy ulicy Dzielnej 18 (obecnie ul. Narutowicza – w tym miejscu znajduje się kino Bałtyk). Zwolniony lokal przy
ulicy Cegielnianej zajęła Rada Okręgowa
Polskich Związków Zawodowych i otworzyła w tym miejscu Teatr Robotniczy. Później
w budynku tym działał Teatr Żołnierski Polowy, przeniesiony z czasem na ul. Piotrkowską 108. W 1921 roku spłonął gmach przy
ulicy Dzielnej. Po raz kolejny zaistniała konieczność przeprowadzki. Tym razem gościny zespołowi Teatru Miejskiego udzieliło
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej YMCA, które dysponowało salą
przy ul. Piotrkowskiej 243. Ponieważ jednak
nie spełniała ona wymagań profesjonalnej
sceny, wkrótce powrócono na ulicę Cegielnianą 63. W połowie lat 20. utworzono Zespół Teatrów Miejskich, do którego poza
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TEATR PRZY ULICY CEGIELNIANEJ
(OBECNIE ULICA JARACZA)

TEATR LETNI

prezentowaną sceną włączono Teatr Popularny, powstały w 1923 roku i mieszczący się
w dawnej stołówce zakładów Poznańskiego,
przy ul. Ogrodowej 18. Jego widownię stanowili głównie robotnicy i dlatego przedstawienia odbywały się blisko miejsca zamieszkania publiczności: w salach Geyera przy ul.
Piotrkowskiej 295, w klubie fabrycznym na
Księżym Młynie przy ul. Przędzalnianej 68,
w parafialnej sali widowiskowej przy ulicy
Rzgowskiej 84 (potem było tu kino Roma),
a także na Widzewie w sali teatralnej Widzewskiej Manufaktury przy ulicy Niciarnianej oraz na Bałutach przy ul. Młynarskiej 32
i na tzw. Osiedlu Skarbowców. By przyciągnąć w te miejsca publiczność, bilety sprzedawano nie tylko w kasach teatralnych, lecz także w sklepach, kwiaciarniach i cukierniach.
Grupa miejskich teatrów w 1927 roku powiększyła się o Teatr Kameralny, którego
siedzibą był budynek Grand Hotelu. Grano
tu głównie farsy, komedie i groteski. W połowie lat 30. Teatr Miejski ponownie zmienił

swoją siedzibę. Tym razem przeniósł się na
ulicę Śródmiejską 15 (obecnie ul. Więckowskiego) do budynku, w którym wcześniej
mieścił się teatr Scala, a także różne teatrzyki rewiowe. Po kilku latach opuszczony
lokal przy ulicy Cegielnianej zajął Teatr
Polski, działający wcześniej w sali Towarzystwa „Przyszłość” przy ulicy Młynarskiej
32. W nowej siedzibie Teatru Miejskiego, za
dużymi przeszklonymi drzwiami wejściowymi, znajdował się widny hol, z którego
wchodziło się na oświetlaną przez ogromny
żyrandol widownię składającą się z trzech
poziomów: amfiteatru, galeryjki i tarasu.
Wzdłuż bocznych ścian rozmieszczone były
eleganckie loże.
Latem w Parku Staszica uruchamiano Teatr
Letni. Przedstawienia odbywały się w pozostałej po wystawie rzemieślniczej z 1912
roku muszli koncertowej, obudowanej drewnianymi ścianami. Obiekt ten Magistrat zakupił od Izby Rzemieślniczej i przystosował
do potrzeb scenicznych.

O

liczbie przedstawień, które
odbyły się
w 1936 roku
w teatrach dramatycznych, możemy
dziś tylko pomarzyć.
Aż trudno uwierzyć,
że Teatr Miejski dał
ich 416 przy średniej frekwencji 366
widzów, Teatr Popularny wystawił 287
widowisk dla średnio
195 widzów, a Teatr
Letni 27 inscenizacji
dla średnio 73 widzów. Teatr Polski
w I półroczu 1936
roku zaprezentował
175 przedstawień,
które obejrzało średnio po 320 widzów.
Teatr Miejski,
ul. Śródmiejska 15
(obecnie
ul. Więckowskiego)
Teatr Letni,
park Staszica
Teatr Popularny,
ul. Ogrodowa 18
Teatr Polski,
ul. Cegielniana 27
(obecnie ul. Jaracza)
niemiecki teatr Thalia, ul. 11. Listopada
21 (obecnie
ul. Legionów)
żydowski teatr Scala,
ul. Zgierska 24

NIEZREALIZOWANY PROJEKT BUDYNKU
TEATRU MIEJSKIEGO
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Przez kilka letnich miesięcy Teatr Popularny grywał niekiedy swe przedstawienia w ogródku dawnego teatru Bagatela przy ul. Piotrkowskiej 94.
Cały czas w mieście brakowało jednak budynku, który
spełniłby wymogi sceny teatralnej. W ówczesnych raportach pisano: ...sceny są płytkie, bez boków, co utrudnia
akcje większych zespołów i manipulowanie dekoracjami.
Garderoby to raczej komóreczki, ciasne, duszne, zimne.
Instalacje oświetleniowe prymitywne i niedostateczne...
Z tego powodu Magistrat podjął decyzję o budowie nowego gmachu. Ogłoszono konkurs i wybrano projekt. Budynek miał powstać przy placu Dąbrowskiego. Na miejsce
budowy zwieziono materiały, po czym zabrakło funduszy
i cegły wróciły do magazynu.
Kierownictwo teatrów miejskich zmieniało się co sezon,
a wynikało to z polityki Magistratu, który corocznie ogłaszał konkurs na dyrektora. W niektórych okresach scena
była dzierżawiona i wtedy zadaniem dzierżawcy było
dbanie o ekonomiczny byt placówki, w innych okresach
dyrektor był tylko pracownikiem, który zarządzał sceną.
Teatr prowadzili m.in. Aleksander Zelwerowicz, Karol Adwentowicz.
Poza teatrami miejskimi funkcjonowała żydowska scena
teatru Scala, który znajdował się w nieistniejącej już kamienicy na rogu ulic Piotrkowskiej i Cegielnianej (obecnie
ul. Jaracza). Przedstawienia żydowskich grup cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród starozakonnych.
W 1936 roku aż 44% ogólnej liczby widzów teatrów łódzkich stanowiły osoby odwiedzające żydowską scenę.

Teatrem, który działał bardzo krótko, był Teatr Zrzeszenia
Artystów Scen Polskich „Melodram” przy ulicy Przejazd 34
(obecnie ul. Tuwima).
Rok przed wybuchem II wojny światowej przy al. Kościuszki 57 zaczął działać teatrzyk kukiełkowy „Kot w butach”.
Obok scen profesjonalnych istniały także zespoły amatorskie. Wśród nich była m.in. prowadzona przez Witolda
Wandurskiego Scena Robotnicza, której przedstawienia
odbywały się w sali Okręgowej Komisji Związków Zawodowych przy ulicy Dzielnej 50 (obecnie ul. Narutowicza).
Powstawały także teatry rewiowe, starające się przyciągać widzów widowiskami, w których występowały skąpo
ubrane tancerki. Lokale takie nazywane były „przybytkami podkasanej muzy”. Ponieważ łodzianie nie preferowali tego typu rozrywki, większość z nich działała bardzo
krótko. Choć przedsiębiorstwa upadały, to jednak w ich
miejsce powstawały kolejne. Takie przedstawienia można
było oglądać w ogródkach restauracji przy ulicach Piotrkowskiej 94 i Sienkiewicza 46, restauracji Tivoli przy ulicy Przejazd 3 (obecnie ul. Tuwima). W budynku Resursy
rzemieślniczej przy ulicy Kilińskiego 125 można było podziwiać dziewczyny z teatru Jar. Przy ulicy Kopernika 16,
w gmachu obecnego teatru lalek Pinokio, działał teatr
rewiowy Bajka. Podobne variété można było oglądać
w teatrze Scala przy ulicy Cegielnianej 15 (obecnie ul.
Więckowskiego). Na ulicę Przejazd 34 zapraszały teatrzyki Operetka 8.30, Lupa, Cocktail, Rajski Ptak.

„SPADKOBIERCA” – KOMEDIA A. DRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO NA SCENIE TEATRU MIEJSKIEGO
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odzianie kochali ruchome obrazy.
W 1919 roku w mieście istniało 15 kinematografów. Mieszkańcy miasta
zdecydowanie chętniej wybierali ten
rodzaj rozrywki, niż dwukrotnie droższy i trudniejszy w odbiorze teatr. Ówczesne
statystyki informowały, iż przeciętnie łodzianin odwiedzał kino raz w miesiącu, zaś sztukę teatralną oglądał zaledwie raz w roku.
Na każdy tysiąc mieszkańców przypadało
27 kinowych foteli. Prawie wszystkie przybytki X Muzy były prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Kina bardzo często
zmieniały nazwy, upadały, zmieniały właścicieli. Mimo to ciągle powstawały nowe. Za
najlepsze sale kinowe (dziś nazwalibyśmy
je premierowymi) uważano: Casino, Europę
i Grand-Kino (liczące po 800 miejsc). Były
w nich wygodne rozkładane fotele, funkcjonowało centralne ogrzewanie, oświetlały je
kryształowe żyrandole. Jeśli było to możliwe,
uatrakcyjniano projekcję, np. gdy na ekranie
aktorzy pili kawę, w sali kinowej czuć było
zapach mielonej kawy. Czekając na seans,
można było wypić herbatę w bufecie. W tym
czasie w sali kinowej pojawiali się bileterzy
i rozpylali wodę kolońską. To było jednak
możliwe tylko w eleganckich przybytkach
X muzy. Oprócz takich istniały również kina
wyjątkowo nędzne, gdzie fotele zastąpiono
drewnianymi ławkami, stojącymi wprost ma
klepisku. Jeden z łodzian opisał atmosferę
panującą w takich miejscach: Publika była
prymitywna. Na sali palono papierosy, pito
gorzałę, pluto, śmiecono, a nawet oddawano mocz pod ławki. Stali bywalcy tego
rodzaju lokalów wiedzieli, że gdy w kinie
były balkony, nie należało pod nimi siadać,
gdyż często z góry rzucano papiery, ogryzki,
skórki od chleba, a bywało nawet, że jakiś
wybitny dowcipniś potrafił „zrobić siusiu” na
głowy siedzących poniżej. Rekompensatą
za ten niewysoki komfort obiektu była niewielka cena biletu.
Projekcje filmowe przerywano co kilkanaście minut z powodu konieczności wymiany szpuli. Dawało to publiczności chwilę
wytchnienia i możliwość przedyskutowania
z towarzyszami dotychczasowych wrażeń.

Kina

KINO STYLOWY

KINO PRZEDWIOŚNIE
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Film niemy dawał zatrudnienie ogromnej
liczbie muzyków, ilustrujących dźwiękiem
akcję filmu. Pierwszy film dźwiękowy pokazało w Łodzi kino Capitol w 1929 roku. Na
początku spotkało się to z ostrą krytyką kin
wyświetlających filmy nieme. Nawoływano
nawet łodzian do bojkotu nowego wynalazku. W końcu film dźwiękowy trafił do wszystkich kin w mieście.
Ceny biletów były bardzo zróżnicowane. Za
najniższą cenę można było obejrzeć głównie
ambitniejszy repertuar, prezentowany przez
komunalny Miejski Kinematograf Oświatowy (bilet kosztował 0,10 zł). W najdroższych
kinach cena biletu była nawet kilkadziesiąt
razy wyższa, np. w Grand-Kino kosztował
on 4,50 zł.
Miejscowości w regionie, które nie posiadały
stałych sal kinowych, odwiedzane były przez
obwoźne kina, wyświetlające filmy m.in.
w remizach strażackich, gdzie często podkład dźwiękowy do filmu niemego zapewniała orkiestra miejscowej straży pożarnej.
Mimo rozwoju sal, w których wyświetlano ruchome obrazy, braku klientów nie odczuwał
też fotoplastikon.

W

1930 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja
powieści „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta.
W filmie w reżyserii Aleksandra Hertza i Zbigniewa
Gniazdowskiego wystąpili m.in. Ludwik Solski i Jadwiga
Smosarska.
Łódź była również tłem dla innych produkcji fabularnych, m.in.
„Skłamałam” (płyta DVD z tym filmem jest dołączona do książki),
„Mała mateczka”.
Miasto pokazywało się na ekranach kinowych w filmach dokumentalnych i kronikach filmowych.
Realistyczny obraz Łodzi tamtych czasów utrwalono w 1927 roku
w filmach „Łódź – Miasto Pracy”, „Tętno łódzkiego Manchesteru”.
Ukazano w nich proces produkcyjny w przemyśle lekkim, a także
wyzysk robotników zatrudnionych w fabryce. Przebieg włókienniczej produkcji stał się również treścią filmu oświatowego „Łódź
– miasto bawełny”. Cztery lata później nakręcono dwa krótkie
filmy: „Łódź I” i „Łódź II”, utrwalające obraz ulic, krajobrazów
i łodzian tamtego okresu.
Obrazy z różnych wydarzeń włączano czasem do produkowanych
przez Polską Agencję Telegraficzną kronik, które wyświetlano przed
właściwymi seansami. W ten sposób utrwalono uroczystości:
10. rocznicę odzyskania niepodległości, odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki na placu Wolności, budowę kanalizacji na terenie
miasta, asfaltowanie ulicy Piotrkowskiej, otwarcie nowej siedziby
Rozgłośni Polskiego Radia, rozpoczęcie budowy gmachu Miejskiej
Biblioteki Publicznej (ten ostatni fragment kroniki PAT znajduje się
na płycie DVD dołączonej do książki).

MIEJSKI KINEMATOGRAF OŚWIATOWY

108

KINA (W NAWIASACH PODANO
INNE NAZWY KINA Z LAT 1918–1939)
Adria (wcześniej Oaza, Wodewil, Adria,
Bałtyk, Roma), ul. Główna 1
(obecnie al. Piłsudskiego)
Amor (wcześniej Roxy, Światowid, Świt),
ul. Pomorska 89
Ars (wcześniej Raj), Rynek Bałucki 5
Bajka, ul. Franciszkańska 31a
Belle-vue (wcześniej Iluzjon, Polonia),
ul. Piotrkowska 17
Batory (wcześniej Raj, Roma, Pax, Oaza),
ul. Bolesława Chrobrego 10
Bratnia Strzecha, ul. Kazimierza 6
Capitol (wcześniej Imperial),
ul. Zawadzka 16 (obecnie ul. Próchnika)
Casino, ul. Piotrkowska 67
Corso, ul. Legionów 2 (obecnie ul. Zielona)
Czary (wcześniej Urania, Chimera),
ul. Piotrkowska 26
Europa (wcześniej Reduta, Splendid, Roxy),
ul. Narutowicza 20
Filharmonia, ul. Narutowicza 20
Flora – ul. Zawiszy 22
(obecnie ul. Zawiszy Czarnego)
Grand Kino, ul. Piotrkowska 72
Ikar (wcześniej Dom Ludowy),
ul. Przejazd 34 (obecnie ul. Tuwima)
Jar (wcześniej Rex), ul. Kilińskiego 124
Kos (wcześniej Flora, Era),
ul. Zawadzka 22 (obecnie ul. Próchnika)
Halka (wcześniej Kasandra, Syrena, Lira),
ul. Limanowskiego 37
Lux (wcześniej Wenus, Macierz),
ul. Młynarska 15
Miejski Kinematograf Oświatowy,
Wodny Rynek 44 (obecnie pl. Zwycięstwa)
Mewa, ul. Rzgowska 92/94
Mimoza, ul. Kilińskiego 178
Metro (wcześniej Odeon),
ul. Przejazd 2 (obecnie ul. Tuwima)
Miraż (wcześniej Pan, Apollo, Popularne,
Polonia), ul. 11-go Listopada 16 (obecnie ul.
Legionów)
Nowe, ul. Zgierska 41
Roma (wcześniej Nasze), ul. Rzgowska 84

Palace, ul. Piotrkowska 108
Palladium, ul. Napiórkowskiego 16 (obecnie
ul. Przybyszewskiego)
Przedwiośnie,
ul. Żeromskiego 74
Rakieta (wcześniej Dolina
Szwajcarska, Spółdzielnia
Pracowników Państwowych), ul. Sienkiewicza 40
Rekord, ul. Rzgowska 2
Rialto (wcześniej Muza,
Luna), ul. Przejazd 1
(obecnie ul. Tuwima)
Sfinks (wcześniej Colosseum), ul. Rzgowska 74
Słońce, ul. Napiórkowskiego 28 (obecnie
ul. Przybyszewskiego)
Przyszłość społeczna
(wcześniej Przyszłość
kultury i oświaty),
ul. Młynarska 32
Stylowy (wcześniej
Resursa), ul. Kilińskiego 123
Ton (wcześniej Sztuka,
Reduta),
ul. Kopernika 16
Theatre Optique Parisien, ul. Piotrkowska 15
Uciecha, ul. Limanowskiego 36
Victoria, ul. Kilińskiego 211
Zachęta, ul. Zgierska 24
Fotoplastikon, ul. Moniuszki 2
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Przestępczość
N

iekwestionowanym przywódcą łódzkiego półszej w tamtej części Łodzi ulicy Lelewela, były pod zarząświatka był Maks Bornstein, zwany powszechdem niejakiego Lutka Proznera.
nie Ślepym Maksem. Oficjalnie prowadził biuro
Czytelnicy codziennych gazet mogli dokładnie poznać
pisania podań „Obrona”, jednak była to jedynie
szczegóły dokonanych przestępstw. Pod tym względem
zasłona dla jego nieuczciwych interesów. Przez więkówczesna prasa przypominała dzisiejsze tabloidy. Całe
szą część dnia przebywał w spelunie popularnie zwanej
miasto interesowało się głośnymi zbrodniami, łodzianie
„Kokolobolo”, mieszczącej się na rogu ulic Piłsudskiego
chętnie rozmawiali o nich nawet podczas towarzyskich
(obecnie ul. Wschodnia) i Pomorskiej. To on, wraz ze złospotkań ze znajomymi.
dziejską starszyzną, zajmował się podziałem miasta na
Jednym z najgłośniejszych przestępstw, które wstrząsnęło
rewiry i przydzielaniem ich poszczególnym przestępcom.
społecznością, było zabójstwo prezydenta miasta MariaKażdy z nich mógł prowadzić swoją działalność tylko za
na Cynarskiego. W 1927 roku dwaj mężczyźni zaatakoich wiedzą i tylko w określonym przez
wali wychodzącego z mieszkania przy ulicy Andrzeja
nich zakresie. Tak więc doliniarz
4 (obecnie ul. Struga) prezydenta. Motywem zbrodni
rzyszli prze(kieszonkowiec) nie mógł wchodzić
okazał się brak reakcji głowy miasta na prośbę jednestępcy kształcili go z morderców o znalezienie pracy.
w kompetencje klawisznika (włamywasię w specjalnej Od rewolwerowych strzałów zwolnionego pracowcza mieszkaniowego) czy też kurarza
(złodzieja kur). Niepewna przyszłość szkółce, gdzie np.
nika Edwarda Ciesińskiego zginął Albert Kon – syn
czekała także przestępcę, gdy próbo- doliniarz musiał nieOskara, właściciela jednej z największych łódzkich
wał działać poza terenem wyznaczo- postrzeżenie wyciągfabryk Widzewskiej Manufaktury. Był on uznawany
nym przez Ślepego Maksa (np. mogła nąć portfel manekiprzez pracowników zakładu za wyjątkowo podłego
to być już druga strona ulicy). Takim nowi obwieszonemu
i bezwzględnego pracodawcę. Zbrodnia ta stała się
delikwentem zajmował się swoisty sąd dzwonkami.
motywem jednej z codziennie drukowanych powieści
złodziejski, czyli tzw. dintojra. Policja
prasowych „Tajemnice Łódzkiej Manufaktury”, publitolerowała działalność Maksa, gdyż
kowanej w „Dzienniku Łódzkim”.
zaprowadzony przez niego porządek ułatwiał pracę także
Szczególnie dużo miejsca prasa poświęciła słynnej sprastróżom prawa. Sam herszt specjalizował się w egzekucji
wie niejakiego Stanisława Łaniuchy, który zamordował
długów (czyli według ówczesnej nomenklatury zajmował
Marię i Bronisława Tyszerów, właścicieli składu fortepiasię „duszeniem” dłużników). Wynajmowany był podobnie
nów przy ulicy Piotrkowskiej 117, oraz ich służącą. Podziw
jak współczesne firmy windykacyjne, przez przedsiębiormoże budzić sposób, w jaki aresztowano zabójcę. Po zaców usiłujących odzyskać przysługujące im od dłużników
mordowaniu Tyszerów oddał on poplamioną krwią kurtkę
należności. Zajmował się także wymuszaniem haraczy od
do pralni. Jego niechęć do podania nazwiska wzbudziła
podejrzenie pracowników zakładu. W końcu, gdy zażądasklepikarzy, rzemieślników i właścicieli lokali gastronomicznych. By zalegalizować ten przepływ pieniędzy, zali od niego złożenia podpisu na kwicie zlecenia, nakreślił
łożył pseudocharytatywną organizację „Ezras Chachim”,
mało czytelną sygnaturę. Właściciel pralni poinformował
mającą zajmować się zbieraniem pieniędzy na posagi dla
o zdarzeniu policję, która we współpracy z biurem adreubogich panien. W końcu jednak Maksem zainteresował
sowym wytypowała podejrzanego. By go nie spłoszyć,
się wymiar sprawiedliwości – pięć lat przed wybuchem II
oficer policji udał się pod wskazany adres w przebraniu
wojny światowej spędził w więzieniu.
listonosza. Ponieważ nie zastał podejrzanego na miejscu,
Szczególne nasilenie przestępczości występowało na
poinformował rodzinę, że ma dla niego ważną przesyłkę,
przedmieściach miasta. Sytuację tę obrazowało popuktórą może wręczyć jedynie osobiście. Czekając na jego
larne powiedzenie Bałuty i Chojny to naród spokojny, bez
przybycie, przeprowadził rozmowę na jego temat. Gdy
kija i noża nie podchodź do bałuciorza. W tej sytuacji każsprawca zbrodni dotarł do domu, policjant ujawnił swoją
dy, kto mógł, szczególnie po zmroku, omijał tereny opanotożsamość i aresztował go.
wane przez lokalnych rzezimieszków. Każdy rejon miasta
Inną głośną zbrodnią był mord dokonany przez matkę na
miał także swojego lokalnego przywódcę półświatka, np.
własnej córce. O tej tragedii śpiewali wędrowni muzykanrewiry na Chojnach, przylegające do najniebezpieczniejci, występujący na łódzkich podwórkach:
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W bałuckiej cichej dzielnicy
Mieszkała z córeczką wdowa,
Gdzieś na Szopena ulicy
Zwała się pani Zajdlowa.

A na policji zeznaje,
Że banda skradła jej dziecię
I list anonim oddaje,
A córka gnije w klozecie.

Dlaczegoś matko zabiła,
Zza grobu pytam, dlaczego?
Nas szczera miłość łączyła,
Tyś chciała szczęścia nowego.

Miała kochanków dość wielu,
No i ożenić się chciała,
Prędko dążyła do celu,
Lecz córka jej przeszkadzała.

Policja ten list zbadała,
Że kochankowie pisali,
Straż na Szopena wezwała
I kloak wnet przeszukali.

Szczęście prysnęło jak bańka,
Żyć mi nie dałaś na świecie.
Nawet dla swego kochanka,
Przestałaś kochać swe dziecię.

Matka swą córkę katuje,
Orgie się straszne tam dzieją.
Zosia po schodach nocuje,
A oni się z tego śmieją.

Znaleźli ciało dziewczyny,
Ledwie dwanaście lat miała.
To przecież dziecko bez winy,
Czym w drodze była ta mała?

Tyś gorsza od Garażowej,
Boś własną córkę zabiła.
Zemściłaś się na mnie gorzej,
Swe dziecię żeś utopiła.

Matka wesoło się bawi
I córkę z domu wygania,
Zosia zalewa się łzami,
Po nocach słychać łkania.
Aż naraz wszystko ustało,
Bo matka ją udusiła
I jeszcze ciepłe jej ciało
Do ubikacji wrzuciła.
Nazajutrz płacze, narzeka,
Że córka gdzieś zaginęła,
Bez podejrzenia nie zwleka,
Szukać córeczki zaczęła.
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Prostytucja

ódź w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie różniła się od innych miast. Także tu przedstawicielki
najstarszego zawodu świata znajdowały zainteresowanych swymi wdziękami
mężczyzn. W mieście funkcjonowało wiele
domów uciech. Także herszt łódzkiego półświatka – Ślepy Maks – posiadał kilka tego
typu przedsiębiorstw, m.in. na rogu ulic
Wschodniej i Północnej, przy ulicy Łagiewnickiej. Wiele takich lokali mieściło się przy
ulicach, które do dziś nie cieszą się dobrą
opinią, m.in. ul. Kamienna (dziś ul. Włókiennicza), ul. Solna, ul. Pieprzowa, ul. Wolborska a także w innych zakazanych rewirach
Bałut, np. przy ulicy Łagiewnickiej 17 dom
publiczny prowadził znany bałucki rzezimieszek Mosze Pojt, tuż obok znajdowała
się ulica Pieprzowa z kilkunastoma burdelami) i Chojen (szczególnie przy ulicy Lelewela), które łodzianie w trosce o życie i zdrowie
omijali szerokim łukiem. Przed tymi przybytkami rozkoszy stały pracujące w nich kobiety i zaczepiały przechodzących mężczyzn.
Te, które nie dysponowały odpowiednim
lokalem, można było spotkać w okolicach
parków, np. przy ulicy Pabianickiej przy
placu Leonarda (obecnie pl. Niepodległości), a także, jak i dziś, w parku Kolejowym
przed dworcem Łódź Fabryczna. Także przy
Piotrkowskiej znajdowały się miejsca służące zapomnieniu o codziennych troskach.
W bramie kamienicy przy ulicy Przejazd 1
(obecnie ul. Tuwima) funkcjonowało kilka
zacisznych pokoi, zwanych w tym czasie
gabinetami. Przy placu Reymonta, na ulicy
Rzgowskiej 2/4 działał chętnie odwiedzany
Czarny Dwór, gdzie funkcję szefowej pełniła Czarna Mańka (niesłusznie opisywana
w piosenkach jako obywatelka stolicy).
Najbardziej eleganckie niewiasty pracowały w dobrych hotelach, szczególnie
w Grand Hotelu i Manteuffelu (co po niemiecku oznacza męski diabeł).
Panie trudniące się tą działalnością
znajdowały się w kręgu zainteresowania policji, która prowadziła ich rejestrację. Każda z zarejestrowanych
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kobiet otrzymywała tzw. czarną książeczkę
i od tego momentu podlegała kontroli specjalnego urzędu (Urząd Sanitarno-Obyczajowy). Liczba prostytutek wahała się od
500 do 800 (większość z nich stanowiły jednak kobiety niezarejestrowane przez USO
– szczególnie dużo było w tej grupie pokojówek, służących oraz robotnic).
Z uwagi na ich status materialny
urząd klasyfikował je na „dobrze
sytuowane” (3%), „kapeluszowe”
(27%) i „chustkowe” (70%). Dwie
trzecie z nich pracowało w tym
zawodzie z powodu ubóstwa, jednak aż co czwarta zajmowała się
nierządem z wyboru lub dla przyjemności.
Rozpatrując tę działalność od strony ekonomicznej, można stwierdzić, że nie były to drogie usługi.
Na podrzędnych uliczkach można
było skorzystać z usług cór Koryntu, mając w kieszeni jedynie 1 zł.
W droższych miejscach trzeba
było przeznaczyć na to kilkanaście a nawet kilkadziesiąt złotych.

Panowie korzystający z usług tych kobiet
zaopatrywali się w „Olla-Gum”, o których
reklama mówiła: Prędzej ci serce pęknie lub
konkurencyjny produkt reklamowany jako:
Choć jest kryzys, choć jest bieda, bez Primeros żyć się nie da.
Również w tamtych czasach występował
handel tzw. żywym towarem. Zdarzały się
nawet sytuacje, gdy pensjonarki prywatnych
burs były sprzedawane do domów publicznych w różnych miastach Polski i Europy. Sutenerską działalność prowadziło nawet stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”, które miało
zajmować się zbieraniem datków dla niezamożnych dziewcząt. Specjalnie dla prostytutek władze miasta utrzymywały poradnię
i szpital wenerologiczny, który znajdował się
przy ulicy Tramwajowej 13 (obok mieścił się
Urząd Sanitarno-Obyczajowy) i nosił imię
Marii Magdaleny. Opiekę nad pacjentkami
w tej placówce, poza lekarzami, prowadziły
siostry ze zgromadzenia Pasterki od Opatrzności Bożej.
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