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Od AutorKI
W Piotrkowie w dwudziestoleciu międzywojennym na ulicach rozbrzmiewały śmiechy dziewcząt z Liceum Zrzeszenia Szkół Średnich i chłopców z Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Bolesława Chrobrego, słychać było pokrzykiwania dorożkarzy, trąbienie automobili, rubaszne piosenki maszerujących na strzeleckie ćwiczenia
żołnierzy 25. Pułku Piechoty i gwar dobiegający z wypełnionych po brzegi klientelą
restauracji „Europa”, „Inwalidzka” czy „U Banaszewskiego”. Niekiedy rozlegał się
gwizd lokomotywy pociągu relacji Warszawa – Zakopane bądź donośny dźwięk
dzwonka pędzącego do pożaru wozu strażackiego.
Piotrków Trybunalski lat 20. i 30. XX wieku to miasto pełne barwnych kontrastów.
Z jednej strony wielkie inwestycje budowlane, słynne w całym kraju wyścigi konne,
elegancki i bogaty high life tworzony przez przedstawicieli lokalnej palestry adwokackiej i lekarzy, z drugiej – świat biednych dzielnic robotniczych. To również miejsce, w którym powstało szklane imperium Haeblerów, kwitły bawełniane interesy
Manufaktury Piotrkowskiej oraz rosła popularność Browaru Braulińskiego.
Choć Piotrków u progu niepodległości stracił swoją administracyjną rangę na rzecz
Łodzi, to przez kolejne dwie dekady wciąż pozostawał miejscem ciekawych wydarzeń. Bywał w nim marszałek Ferdynand Foch i prezydent Ignacy Mościcki, ścigał się
konno generał Rómmel, występowali amanci filmowi, piłkę kopali wicemistrzowie
austriackiej ligi.
Zapraszam Państwa do poznania międzywojennego Piotrkowa Trybunalskiego, jego
miejsc i mieszkańców.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej książki, a w szczególności: Ewie Bykowskiej, dr. Leszkowi Józefackiemu, Marianowi Kaszubie, Tomaszowi Kitowskiemu, Anecie Kocikowskiej, dyr. Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dr.
Markowi Konieczce, Andrzejowi Luftowi, Ewie Małeckiej, Waldemarowi Matusewiczowi, dyr. Archiwum Państwowego w Piotrkowie dr. Tomaszowi Matuszakowi, Jarkowi
Mizerze, Markowi Obszarnemu, Michałowi Ostafijczukowi, Marcinowi Pampuchowi,
Ludomirowi Pencinie, Agnieszce Rogalskiej, Ludomirowi Rogalskiemu, Wioletcie Rutowicz-Wojciechowskiej, Stefanii Smolińskiej, Dariuszowi Śmigielskiemu, Annie Warych, Karolinie Wojnie, Arturowi Wolskiemu.
Za przychylność wobec publikacji dziękuję redakcjom Radia Strefa FM, „Tygodnia
Trybunalskiego” i portalu epiotrkow.pl.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję także do Wydawnictwa Księży Młyn, w którym narodził się pomysł powstania tej książki, i które zaprosiło mnie do realizacji
tego projektu.
Agnieszka Warchulińska
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Miasto
Po

zakończeniu I wojny światowej, u progu II Rzeczypospolitej Piotrków zajmował powierzchnię 38,69 km2 (były to obszary
położone poza granicami miasta, zwarte tereny miejskie i rolniczo-leśne na
wschodzie i północnym wschodzie, pod
wsiami Wierzeje, Uszczyn i Raków oraz
las miejski). W 1923 roku przyłączono
część terenu (0,175 km2) należącego do
kolonii Moryca (południowe peryferie
Piotrkowa), a rok później wieś Bełzatkę
(3,23 km2). Po 1931 roku w granicach miasta znalazły się wsie Świerczów i Wierzeje (na wschodzie) i Twardosławice (na
zachodzie). W rezultacie w dwudziestoleciu międzywojennym obszar Piotrkowa
uległ tylko niewielkim zmianom. W 1939
roku liczył 39 km2, obejmując: centrum
(Śródmieście, obecne ul.: Słowackiego,
Sienkiewicza, Narutowicza, Wojska Polskiego); pl. Kościuszki (wcześniej pl. Bernardyński) i pl. Niepodległości ze Starym
Miastem; dzielnice mieszkaniowe i handlowe – Starostwo (obecne osiedle Sulejowska), Nowy Świat (obecne osiedle
Wyzwolenia), Tomice (obecnie osiedla
Piastowskie i Targowa oraz część trasy

W-Z na odcinku al. Piłsudskiego), Parkowa (obecnie teren pomiędzy al. 3 Maja, ul.
Próchnika i Żeromskiego), Chrzanówek
(obecnie siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Roosevelta),
Obrytka (obecnie osiedle Jagiellońskie),
Bełzatka (obecnie rejon ul. Belzackiej,
Dworskiej, Kasztanowej, część al. Sikorskiego i osiedla Południe), Szczekanica, Mickiewicza; dzielnice przemysłowe
w okolicy hut szkła „Kara” i „Hortensja”,
na Bugaju i w rejonie ulicy Bujnowskiej
(obecnie ul. Roosevelta).
W połowie lat 20. XX wieku w Piotrkowie
było 135 ulic o łącznej długość 3 tys. m
i ogólnej powierzchni około 1,1 mln m2.
W 1933 roku miasto mogło pochwalić się
już 157 ulicami o łącznej długości przekraczającej 100 tys. m oraz powierzchnią
wynoszącą około 1,2 mln m2. W okresie
międzywojennym powstało ponad 50 nowych ulic. Część z nich stanowiły drogi
już wcześniej istniejące, ale nieuregulowane i nienazwane. Były to m.in. ulice:
Młynarska, Zjazdowa, Oddzielna, Bugajska, Leonarda, Parkowa, Stodolniana,
Długa, Cicha, Pusta, Przemysłowa, Dzielna, Rolnicza, Kręta czy Krótka.

Zabudowania przy ul. Słowackiego (DO 1927 R. UL. KALISKA)
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W

iększość piotrkowskich ulic była
wybrukowana tzw. kocimi łbami. Pod
koniec lat 30. XX wieku plac Kościuszki
(wcześniej pl. Bernardyński) i ulica Słowackiego (do 1927 r. ul. Kaliska) otrzymały nową nawierzchnię, tzw. mozaikę,
czyli potłuczony kamień polny ułożony
gładkimi kawałkami w ramkach wielkości płyty chodnikowej, polewany cementem.

WIDOK NA CZĘŚĆ ZABUDOWY PL.
KOŚCIUSZKI (WCZEŚNIEJ PL. BERNARDYŃSKI),
FRAGMENT KOLUMNY ŚW. ANTONIEGO
ORAZ ZŁOTĄ BRAMĘ, LATA 20. XX W.

Planowanie przestrzenne
P

iotrków międzywojenny był jednym z najbardziej uporządkowanych miast w Polsce pod względem
kompozycji zabudowy przestrzennej. Wyraźnie wyodrębnione dzielnice przemysłowe, handlowe, mieszkalne, administracyjno-usługowe czy rekreacyjne oddzielały
od siebie tereny zielone. Architekci miasta brali pod uwagę nie tylko potrzeby
mieszkańców, ale także panujące wówczas warunki przyrodnicze, tj. cyrkulację
wiatrów, żyzność gleb czy nasłonecznienie terenów.
Wszystkie zakłady przemysłowe lokalizowano na północnych krańcach Piotrkowa, ponieważ nie było tam gruntów
wysokiej klasy. Tworzenie dzielnicy przemysłowej (teren pomiędzy obecnymi ul.
Rolniczą, Budki, Wysoką, 1 Maja) ułatwiło usytuowanie tam pod koniec XIX wieku
dwóch największych piotrkowskich hut

szkła – „Kary” i „Hortensji”. Już u progu
XX wieku na południowych błoniach wybudowano tor wyścigów konnych, który
stał się jednym z ulubionych miejsc rozrywki piotrkowian. Następnie przy parku
powstał Ogród Botaniczny i kompleks
sportowo-rekreacyjny ze stadionem.
W latach 30. XX wieku zabytkowe centrum Piotrkowa nazywano Strefą Ścisłej
Ochrony. Jej granice, zgodnie z wytycznymi miejskich inżynierów architektów
– Kazimierza Ulantowskiego, Adama Paprockiego i Adama Kuncewicza – współpracujących z Biurem Regionalnym
Planu Zabudowania Okręgu Łódzkiego, wyznaczała rzeka Strawa, ulice Zamurowa, Garncarska i plac Kościuszki
(wcześniej pl. Bernardyński). Wszelkie
zmiany na tym obszarze dotyczące m.in.
wielkości kondygnacji, zwartości zabudowy, szerokości i przepustowości ulic

musiały uwzględniać nienaruszalność
średniowiecznego układu przestrzennego. W ten sposób po raz pierwszy w dziejach Piotrkowa ustalono strefę ochrony
konserwatorskiej dla najstarszych zabytków w mieście.
Okalające trybunalską Starówkę Śródmieście (obecnie m.in. pl. Kościuszki, ul.
Słowackiego, dworzec kolejowy) stanowiło drugą strefę miejskich zabudowań
będących pod ochroną konserwatorską.
Ponieważ znajdowały się tam zabytkowe obiekty, zalecano, aby wszelkich
korekt dokonywać z wielkim umiarem
i oględnością. Ta część miasta nabrała
charakteru urzędniczego jeszcze w czasach zaborów, w momencie ustanowienia
guberni piotrkowskiej i usytuowania tam
rezydencji carskich popleczników. Międzywojenne władze Piotrkowa również w centrum stworzyły dzielnicę administracyjno-

FRAGMENT DZIELNICY HANDLOWO-MIESZKANIOWEJ PIOTRKOWA.
W ODDALI HALA TARGOWA WZNIESIONA W LATACH 1925–1927
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p l a n o wa n i e p r z e s t r z e n n e
-usługową. Znajdowały się tam siedziby
magistratu, sądu, szereg instytucji i kancelarii prawniczych. W pobliżu mieszkali
głównie lekarze i adwokaci.
Ze względu na słabo rozwiniętą miejską
komunikację dzielnice robotnicze (obecnie ul.: Polna, Boczna, Rolnicza i osiedle
Bugaj) zlokalizowano nieopodal obiektów przemysłowych, czyli głównie na
północy Piotrkowa. Aby jednak zminimalizować uciążliwość przemysłowego
sąsiedztwa, domy pracowników okalały
zieleńce, skwery, ogródki i sady. Istniejąca od końca XIX wieku na terenie Bugaju
Manufaktura Piotrkowska przyczyniła
się do tego, że w okresie międzywojennym we wschodniej części miasta budowano domy dla rodzin robotniczych
i gorzej sytuowanych oraz bezrobotnych
piotrkowian.
Kiedy w połowie lat 20. XX wieku ruszyła budowa piotrkowskiej Hali Targowej,
miejscy urzędnicy postanowili przenieść
wolny handel na Tomice, w pobliże nowo
powstającego obiektu. W ten sposób
z placu Kościuszki (wcześniej pl. Bernardyński) i placu Zamkowego zniknęły
stragany, a nieopodal centrum miasta
zaczęła powstawać dzielnica handlowo-mieszkaniowa (teren pomiędzy obecnymi ul. Próchnika, Sienkiewicza, Piastowską, al. Piłsudskiego oraz Pasażem
Rudowskiego). Plany urbanistyczne na
następne lata przewidywały budowę na
tym terenie domów mieszkalnych i punktów usługowych. Niestety, projekty te
w nieco zmienionej formie doczekały się
realizacji dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Co ciekawe postulowano,
aby nie rozbudowywać ponad miarę
handlowej części Piotrkowa, ale w poszczególnych dzielnicach tworzyć małe
ośrodki handlu i usług.
Lata 1918–1939 to czas wzmożonego promowania w Europie koncepcji budowy
tzw. miast-ogrodów, w których tereny zielone miały stanowić przeszło 17% całego
obszaru miejskiego. Piotrkowskie władze
starały się sprostać temu wysokiemu limitowi, sadzono więc niezliczoną ilość
drzew, tworzono zieleńce, skwery, ogródki jordanowskie. Zachodnie krańce Piotrkowa wręcz tonęły w zieleni, znajdowały
się tam przepiękne wille otoczone ogrodami bądź sadami. Ta podmiejska strefa
bardzo długo zachowała swój rolniczo-ogrodniczy charakter.
W latach 30. zaszły zmiany w koncepcji
zabudowy. Urzędnicy, w tym naczelnik
Wydziału Technicznego przy Zarządzie
Miejskim, inżynier Bohdan Kłopotowski,
po konsultacjach z architektami i w drodze kompromisu zaczęli wydawać zgody
na budowę zakładów produkcyjnych na
terenach południowych. 5 sierpnia 1938

roku Rada Miejska zatwierdziła Szkic
do projektu ogólnego zabudowy miasta
Piotrkowa przygotowany przez Biuro Regionalne Okręgu Przemysłowego Łódzkiego. Jak tłumaczono, takie rozmieszczenie przemysłu miało go chronić przed
kompletnym zniszczeniem w razie ataku
lotniczego. Dlatego działały tam niewielkie zakłady związane z produkcją budowlaną i obróbką metali, np. Spółdzielcza Huta Szkła „Jedność”.
Przedwojenny układ urbanistyczny miasta – swoiste połączenie tradycji z nowoczesnością – zakończył wybuch II wojny
światowej.

DOM CZYNSZOWY PRZY UL. FOCHA
WYBUDOWANY W 1927 R. M.IN. ZA
PIENIĄDZE Z POŻYCZKI ULENOWSKIEJ

PLANY MAJĄCEGO POWSTAĆ PRZY AL. 3 MAJA 13/15 HOTELU PATRIA.
REALIZACJĘ PROJEKTU PRZERWAŁ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ

NAJWAŻNIEJSZA ULICA W PIOTRKOWIE – KALISKA
(OD 1927 R. UL. SŁOWACKIEGO)

NA PL. TRYBUNALSKIM (ob. Rynek TRYBUNALSKI) KONCENTROWAŁO SIĘ
ŻYCIE PIOTRKOWSKIEJ DIASPORY ŻYDOWSKIEJ
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Wodociągi i kanalizacja
B

udowa nowoczesnej, miejskiej instalacji wodno-kanalizacyjnej była
jedną z największych inwestycji międzywojennego Piotrkowa. Po zakończeniu
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej Piotrków liczący przeszło 41 tys.
mieszkańców praktycznie nie miał ani
sieci wodociągowej, ani kanalizacyjnej.
Ulicami miast wciąż płynęły rynsztoki
z nieczystościami, co nieustannie groziło epidemią. Jedynie bogatsze kamienice
mogły w tamtym czasie poszczycić się własnymi instalacjami wodnymi. Było ich jednak niewiele. 15 stycznia 1925 roku ówczesny Zarząd Miejski za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnął od nowojorskiej firmy Ulen & Company pożyczkę w wysokości 1 714 000
dolarów. Zgodnie z podpisaną przez władze Piotrkowa umową firma poza zabezpieczeniem strony finansowej inwestycji

zobowiązała się także do sporządzenia
projektów technicznych i poprowadzenia
sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej na
obszarze miasta, łącznie z budową stacji pomp i oczyszczaniem ścieków. Prace
budowlane rozpoczęły się w 1925 roku,
a ich wykonanie Amerykanie powierzyli
szwajcarskiemu Towarzystwu Akcyjnemu
Brown Boveri & Cie z siedzibą w Baden.
Bezpośredni nadzór nad pracami w terenie sprawował inżynier Stefan Kostecki.
Według założeń inwestycja miała zaspokoić potrzeby wodno-kanalizacyjne
miasta do 1950 roku – prognozowano, że
liczba mieszkańców Piotrkowa wzrośnie
do 65 tys. osób.
Najbardziej charakterystycznym elementem budowanych wodociągów była (i jest)
ponad 30-metrowa wieża ciśnień wzniesiona w najwyższym punkcie miasta – na
szczycie Wzgórza Łysiec, w Ogrodzie

Na placu budowy wieży ciśnień

26

Kolejowym. Swój neoklasyczny styl zawdzięcza głównemu inżynierowi firmy
Ulen & Company, Władysławowi Leszkowi Horodeckiemu, absolwentowi Wydziału Architektury Cesarskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu, twórcy
m.in. mauzoleum Potockich w Peczarze
i słynnego Domu z chimerami w Kijowie. Została zbudowana na planie koła
i wzmocniona z trzech stron podporami (do dziś ma zachowaną elewację
podzieloną na trzy części). W przyziemiu znajdował się wysoki gładki cokół,
a w części środkowej – prostokątne okna
ułożone wzdłuż biegu wewnętrznej klatki schodowej. Góra zachwycała oknami
oddzielonymi od siebie pojedynczymi
i podwójnymi pilastrami oraz gzymsem
z herbem miasta. Całość wieńczył namiotowy dach. We wnętrzu wieży mieścił się ogromny żelazny zbiornik wodny

zbiornik nowo wybudowanej wieży
ciśnień tuż po zakończeniu prac
spawalniczych, 28 czerwca 1926 r.

wodociągi i kanalizacja
o pojemności 1860 m3 wykonany zgodnie
z projektem Spółki Akcyjnej Budowy Kotłów Parowych i Maszyn W. Fitzner i K.
Gamper w Sosnowcu. To właśnie do niego najpierw trafiała woda z ujęć – pięciu
studni artezyjskich, każda o głębokości
50 m – po przebyciu filtrów i odżelaziaczy, by następnie popłynąć wartkim
strumieniem z kranów w piotrkowskich
mieszkaniach. Ostatecznie miejskie wodociągi oddano do powszechnego użytku
15 stycznia 1928 roku. Próbne uruchomienie całej instalacji odbyło się jednak nieco
wcześniej – 25 listopada 1927 roku.
Cała sieć została wykonana w systemie
rozdzielczym. Kanały sanitarne zbudowano z rur cementowych o średnicy od
250 do 600 mm i łącznej długość 26 156
m.b. W mieście były 23 studzienki rewizyjne i 72 spłuczki automatyczne. Także
kanały burzowe wykonano z rur cementowych o średnicy od 200 do 600 mm
i łącznej długości 4369 m.b. Wybudowano 37 studzienek rewizyjnych, a tzw. spustów ulicznych – 120. Dodatkowo układ
burzowy wyposażono w 12 przelewów
do rzeki Strawy. Cała instalacja kanalizacyjna została tak zaprojektowana,
że ścieki z kanałów wpływały do kolektora, a stamtąd do betonowego osadnika i studni Imhoffa, z których następnie
były pompowane za pomocą jednej lub
dwóch pomp odśrodkowych z napędem
elektrycznym o wydajności 86 litrów na
sekundę. Pompy automatyczne puszczał
w ruch specjalny kontrolujący aparat

pływakowy. Na stację oczyszczania ścieków składały się łącznie: dwie studnie
Imhoffa o pojemności ogólnej 2,1 tys. m3,
cztery pola kontaktowe o powierzchni
ogólnej 4,5 m2 i 6 złóż szlamowych. Rurociąg stacji oczyszczania wybudowano
w taki sposób, że ścieki pompowane do
studni Imhoffa spływały do pól kontakto
wych i złóż szlamowych, skąd trafiały
do filtrów koksowych, a następnie jako
oczyszczona już woda do rzeki Strawy.
Z uwagi na oszczędności filtry koksowe
włączano jednak sporadycznie, odprowadzając wodę do rzeki wprost z pól
kontaktowych i złóż szlamowych. Na stałe uruchomiono je dopiero w 1936 roku.
Do wybuchu II wojny światowej Piotrków
był jednym z nielicznych miast w Polsce wyposażonych w urządzenia wodno-kanalizacyjne. Amerykanie pozostawili
po sobie nie tylko sieć wodociągów, ale
również dokumenty świadczące o tym,
że piotrkowski magistrat wytoczył firmie
Ulen & Company 28 spraw o przekroczenie kosztorysów i niedokładne wykonanie planów inwestycji. 27 z nich przegrał.
I choć rzeczywiście stwierdzono kilkanaście uchybień, to jednak tłumaczenia
i dokumentacja przedstawiona przez
Ulen & Company pozwoliły jej wyjść zwycięsko z sądowych batalii. Część kosztorysów rzeczywiście przekroczono, jednak
nie ze złej woli amerykańskich inżynierów, ale z powodu błędnego tłumaczenia
dokumentów na języki polski i angielski, zmieniających się cen materiałów,

Wieża ciśnień

Architekt władysław
Leszek Horodecki, twórca
projektu piotrkowskiej
wieży ciśnień przy
ul. Kaliskiej (od 1927 r.
ul. Słowackiego)

Konsumpcja wody
w Piotrkowie w latach
1929–1932
1929/1930 rok – 193 759 m3
1930/1931 rok – 254 835 m3
1931/1932 rok – 275 207 m3

Zgodnie z ogłoszonym 10 sierpnia 1933

roku w „Dzienniku Wojewódzkim” zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych
zawierającym miejscowe (dla Piotrkowa) przepisy wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za korzystanie z instalacji
wodnej i kanalizacyjnej w całości ponosili lokatorzy.
nadmiernych kosztów administracyjnych,
nieproporcjonalnie rozłożonych pieniędzy na poszczególne inwestycje, niedokładnie wykonanych przez miasto analiz
gruntów oraz strat wynikających z nieprzewidzianych awarii (w tym także wybuchu) instalacji gazowej biegnącej pod
miejskimi trotuarami. Pewne wątpliwości
budziły też amerykańskie zwyczaje, takie jak napiwki dla najlepiej pracujących
robotników, woda sodowa do picia czy
gratyfikacje w postaci cukierków dla telefonistek za szybkie i sprawne wykonywanie połączeń. Jednak największe zastrzeżenia wzbudziło zatrudnienie przez
nowojorską firmę prywatnego detektywa,
niejakiego Głowackiego, któremu firma
płaciła 10 zł za godzinę pracy. Jak tłumaczyli Amerykanie, był on potrzebny do
nadzorowania robotników, pilnowania
mienia firmy i ochrony transportów pieniędzy na wypłaty. Utrzymaniu dyscypliny – zwłaszcza wśród zwykłych robotników – sprzyjało godne wynagrodzenie,
gdy w Polsce w latach międzywojennych
panowało duże bezrobocie. W samym
tylko Piotrkowie do prac związanych z budową wodociągów zatrudniono 1,3 tys.
bezrobotnych, w tym około 97 kobiet. Dla
porównania polskie biuro firmy mieszczące się w Warszawie przy Alejach
Ujazdowskich 37 zatrudniało tylko 34
pracowników. Ostatecznie spór w wyniku
nacisków ówczesnego Ministra Spraw
Wewnętrznych załatwiono polubownie –
Amerykanie do miejskiej kasy dopłacili
dodatkowo 7 tys. dolarów.
Budowa miejskich wodociągów w Piotrkowie nie zakończyła się wraz z wyjazdem
przedstawicieli firmy Ulen & Company.
Do połowy lat 30. XX wieku wykonano 460
podłączeń budynków do sieci za łączną
kwotę 239 tys. zł uzyskaną z dodatkowych
kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Cukiernie
P

iotrków lat 20. i 30. XX wieku to również wspaniałe i nieco już dziś zapomniane tradycje cukiernicze.
W tamtym czasie miasto miało znakomitych cukierników, których lokale w niczym nie ustępowały warszawskim czy
wiedeńskim.
Jednym z najsłynniejszych i najelegantszych miejsc była Cukiernia Piotra Borczyka mieszcząca się w kamienicy przy
ulicy Słowackiego 10 (do 1927 r. ul. Kaliska), niestety doszczętnie zniszczonej
we wrześniu 1939 roku przez naloty Luftwaffe. Borczyk kusił klientelę m.in. ciastkami (andrutami) wprost ze Lwowa. Jak
wspominają starsi mieszkańcy miasta,
te słodkie wiktuały właściciel sprowadzał samolotem, który najpierw lądował
w Warszawie, a stamtąd automobilem
dowożono pyszności do Piotrkowa. Podobno pomimo podróży zachowywały
swój wspaniały zapach. Lokal ten należał do miejsc, w których bywała głównie
ówczesna piotrkowska śmietanka towarzyska – lekarze, adwokaci, ziemianie,
przedsiębiorcy, handlowcy i tzw. patrycjusze trybunalscy. Grywali tam w bilard do późnych godzin nocnych, robili
interesy lub zwyczajnie ucinali sobie pogawędki, popijając pół czarnej. Wacław
Zommer, pieszczotliwie przez stałych bywalców nazywany Waciem, były urzędnik
sądu gubernialnego, opowiadał prawdziwe anegdoty, które nie mieściły się
w głowie. Latem cukiernia słynęła z wiedeńskiego ogródka. Stoliki z masywnymi
marmurowymi blatami i parasolami wystawiano przed lokalem, na werandzie
wyciętej zielonym opłatkiem z chodnika
– napisał Lech Rawicz w swojej powieści
współczesnej Blaski i cienie Piotrkowa.
Ogródek otaczały skrzynki z kwiatami,
głównie petuniami. Specjalnością lokalu były lody i napój firmowy. Prawdziwą
konkurencję dla Borczyka stanowiła
mieszcząca się przy ulicy Słowackiego
6 cukiernia „Roma” Mariana Stępińskiego. Słynęła ona ze znakomitej kawy oraz
ciastek własnego wypieku.

Wejście do kawiarni i cukierni „Krakowianka”
przy pl. Kościuszki 7 (wcześniej pl. Bernardyński)
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cukiernie
Uznaniem piotrkowian cieszyła się także
„Krakowianka” – cukiernia i kawiarnia
w jednym – niejakiego J. Meliana znajdująca się przy placu Kościuszki 7 (wcześniej pl. Bernardyński). Klientom zapewniała rozrywkę w postaci dancingów,
bilardu i spotkań brydżowych. Szczyciła
się wyrobami z własnej pracowni cukierniczej, m.in. sękaczami, babkami i mazurkami. Przy kawie i ciastku można tam
było poczytać czasopisma krajowe i zagraniczne.
Starsi piotrkowianie do dziś wspominają
słodkie wyroby Feliksa Tenszerta, przyrównując je do słodyczy samego Wedla.
Wszystkie w przystępnych cenach – jak
zapewniała reklama. Cukiernie Tenszerta znajdowały się przy ulicach Sieradzkiej 2 i Piłsudskiego 58 (do 1924 r. ul.

Bykowska, obecnie ul. Wojska Polskiego). Największą popularnością cieszyły
się wyborne czekolady, cukierki, ciasta
i ciasteczka. Ponadto właściciel słynął
z tego, że rozdawał słodkie wiktuały odwiedzającym jego cukiernię dzieciakom
ze Starówki.
Nie mniej słynnym lokalem była Cukiernia-Mleczarnia Pijalnia Mleka „Zdrowie” Henryka Kasterskiego przy ulicy
Słowackiego 4. Piotrkowianie mogli tam
skosztować napojów chłodzących, czarnej kawy, lodów w różnych smakach,
a także dwa razy dziennie świeżych ciastek. Latem goście spędzali wolny czas
na obszernej werandzie, a zimą dobrze
ogrzany lokal zapewniał wygodę i schronienie przed niepogodą.

Cukiernie
„Krakowianka”, J. Melian, pl. Kościuszki 7 (wcześniej pl. Bernardyński)
„Roma”, M. Stępiński, ul. Słowackiego
6 (do 1927 r. ul. Kaliska)
Cukiernia-Mleczarnia Pijalnia Mleka
„Zdrowie”, H. Kasterski, ul. Słowackiego 4
Feliksa Tenszerta, ul. Sieradzka 2; ul.
Piłsudskiego 58 (do 1924 r. ul. Bykowska,
ob. ul. Wojska Polskiego)
Piotra Borczyka, ul. Słowackiego 10

Cennik cukierni zatwierdzony
przez piotrkowski magistrat (1931 r.)
ciastko – 0,20 zł
ciastko (przy stoliku) – 0,25 zł
pączek (przy stoliku) – 0,25 zł
kawałek keksu – 0,50 zł
kawałek babki – 0,40 zł
lody – 1 zł (porcja)
bułka zwyczajna – 0,10 zł
porcja masła – 0,15 zł
mleko – 0,20 zł (szklanka)
kakao – 0,75 zł (szklanka)
woda sodowa – 0,15 zł (kufel)
woda sodowa – 0,10 zł (szklanka)
woda z sokiem – 0,40 zł (kufel)
woda sodowa z sokiem – 0,25 zł
(szklanka)
lemoniada – 0,45 zł (kufel)
kawa biała – 0,65 zł
kawa czarna – 0,70 zł
kawa (pół czarnej) – 0,40 zł
herbata z cytryną – 0,35 zł
herbata czysta – 0,30 zł
mazagran – 1 zł
ekspedycja – 0,20 zł
Do powyższych cen obowiązywał
zakaz dodawania jakichkolwiek opłat,
ponieważ, jak informowano, były one
wliczone do cennika.

Przy ul. Słowackiego (do 1927 r. ul. Kaliska) mieściły się najsłynniejsze piotrkowskie cukiernie
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Szkoły
S

prawami edukacji w międzywojennym Piotrkowie zajmował się Wydział
Oświaty i Kultury (zwany również
Wydziałem IV) działający w strukturach
magistratu oraz Rada Miejska Szkolna.
Jeszcze w roku szkolnym 1925/1926 do
szkół nie uczęszczało 12% ogółu piotrkowskich dzieci, a osiem lat później już
tylko 3%. W latach 1926/1927 wprowadzono powszechny obowiązek szkolny.
W ciągu kilku lat miejskim władzom udało
się zapewnić edukację niemal wszystkim
dzieciom w wieku od 7 do 14 lat. W roku
szkolnym 1926/1927 zostały powołane
Rejonowe Sądy Szkolne, które zajmowały się zasądzaniem kar za niewypełnianie obowiązku szkolnego.
Piotrków był drugim po Łodzi miastem
byłego zaboru rosyjskiego, w którym najwcześniej rozpoczęto powszechne nauczanie. Oprócz szkół powszechnych na terenie
miasta działały placówki średnie i zawodowe: Publiczna Szkoła Dokształcająca
Zawodowa, Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kół Handlowych, Gimnazjum
Państwowe Męskie im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Męskie i Liceum Towarzystwa Szkoły Średniej, Gimnazjum
Matematyczno-Przyrodnicze, Gimnazjum
Żeńskie Heleny Trzcińskiej i Gimnazjum Żeńskie Zrzeszenia Nauczycieli
Szkół Średnich – połączone w 1933 roku
(funkcjonowały pod nazwą tego drugiego), Szkoła Rzemiosł, Seminarium Państwowe Nauczycielek. Dodatkowo osoby
dorosłe mogły uczęszczać na bezpłatne
kursy dokształcające. Wśród 12 7-klasowych szkół powszechnych trzy były
placówkami żydowskimi – żeńska im.
Marii Konopnickiej, Prywatna Szkoła Powszechna Koedukacyjna Towarzystwa
Szkół Żydowskich, żeńska im. Berka Joselewicza i męska im. Stanisława Staszica. Ponadto w mieście działały również
– 8-letnia Josodei Hatora, Talmud Tora
oraz Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydowskich.
1 września 1937 roku rozpoczęła działalność także Szkoła Specjalna dla Dzieci
Defektywnych.
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Projekt gmachu Prywatnego Gimnazjum Męskiego i Liceum Towarzystwa
Szkoły Średniej przy ul. Pierackiego 1 (wcześniej ul. Bujnowska,
ob. ul. Roosevelta)

Gmach Prywatnego Gimnazjum Męskiego i Liceum Towarzystwa Szkoły
Średniej przy ul. Pierackiego 1 (wcześniej ul. Bujnowska, ob. ul. Roosevelta)

Gimnazjum Żeńskie Heleny Trzcińskiej
przy pl. Kościuszki 8 (wcześniej
pl. Bernardyński)

szkoły

Pałacyk Rudowskich przy pasażu Rudowskiego 4. Siedziba: Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kół Handlowych,
Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego, Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej i Prywatnego
Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego Stowarzyszenia Szkół Handlowych

Gimnazjum Państwowe Męskie im. Bolesława Chrobrego przy ul. Pijarskiej 2

W 1938 roku kuchnia w Publicznej
Szkole Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza otrzymała w podarunku od
Elektrowni Miejskiej kuchenkę elektryczną. Urządzono wówczas specjalną salę
z instalacją gazową, w której odbywała
się nauka prowadzenia gospodarstwa
domowego dla dziewcząt.

W

Szkole Powszechnej im. Królowej
Jadwigi w grudniu 1938 roku powstała
pierwsza lokalna rozgłośnia radiowa
dla uczniów.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Cegielnianej 3 (ob. ul. Szmidta)
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szkoły
Największym problemem piotrkowskiej
oświaty lat międzywojennych był brak odpowiednich lokali. Większość placówek
publicznych funkcjonowała w prywatnych
domach czynszowych, które nie tylko nie
spełniały wymogów szkolnych, ale także
pod względem sanitarno-higienicznym
pozostawiały wiele do życzenia. W 1939
roku tylko dwie funkcjonowały w odpowiednich gmachach – im. Henryka Sienkiewicza (budynek powstał od podstaw

ze środków z pożyczki od firmy Ulen
& Company) i im. ks. Józefa Poniatowskiego (do istniejącego gmachu dobudowano duże skrzydło i salę gimnastyczną).
Gdy w 1926 roku przy ulicy Cegielnianej 3
(obecnie ul. Szmidta) piotrkowski magistrat rozpoczynał budowę 7-klasowej
szkoły pod patronatem noblisty, wszyscy
byli pewni, że 50% kosztów wzniesienia
i wyposażenia budynku poniesie państwo. W 1928 roku wydano 260 tys. zł,

jednak rząd przyznał miastu tylko 5 tys.
zł subwencji. Wykończenie gmachu, czyli
m.in. prace związane z montażem dachu,
stolarką okienną i centralnym ogrzewaniem, wyniosło 457 003 zł. Piotrków dopiero w końcowej fazie budowy otrzymał na
ten cel od państwa 45 tys. zł, które musiał
zwrócić. Pozostałe pieniądze pochodziły
z kasy magistratu i części pożyczki Ulenowskiej. Szkoła którą ostatecznie oddano do użytku 1 września 1930 roku, była

Uczennice i grono pedagogiczne Gimnazjum Żeńskiego Heleny Trzcińskiej
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Maturzyści roku 1928/1929 Gimnazjum Państwowego Męskiego im. Bolesława Chrobrego
wraz z dyrektorem szkoły Janem Grzędzielskim, profesorem Antonim Rozmusem
oraz księdzem Józefem Goździkiem

szkoły
Liczba uczniów
w piotrkowskich szkołach
powszechnych
1925/1926 – 4553 (dzieci)
1928/1929 – 5549
1932/1933 – 7807
1934/1935 – 7338
1935/1936 – 7227
1936/1937 – 7559
1938/1939 – 7886

500 uczniów i nauczycieli piotrkowskich szkół przed dworcem kolejowym
UDAJĄCYCH SIĘ na Powszechną Wystawę Gospodarczą w Poznaniu,
15 czerwca 1919 r.

jak na tamte czasy bardzo nowocześnie
urządzona. Dysponowała kilkunastoma
salami lekcyjnymi, szatnią, salą gimnastyczną, pracownią robót ręcznych,
czytelnią, salą rysunku, kuchnią i stołówką, natryskami, boiskami, ogrodem przyrodniczym. Została także wyposażona
w elektryczność i centralne ogrzewanie.
Natomiast Szkoła Powszechna im. ks.
Józefa Poniatowskiego działała w piętrowym budynku poklasztornym oo. Dominikanów. W 1935 roku zapadła decyzja o jej rozbudowie. Powstało wówczas
m.in. 4-kondygnacyjne podpiwniczone
skrzydło, w którym urządzono osiem sal
lekcyjnych, bibliotekę, łazienki oraz gabinet lekarski. Wszystkie prace budowlane wykonało piotrkowskie przedsiębiorstwo Bracia Zwolińscy. W II połowie lat
20. XX wieku wzniesiono również gmach
Gimnazjum Męskiego i Liceum Towarzystwa Szkoły Średniej zaprojektowany
przez warszawskiego architekta Karola
Kleszczyńskiego. Natomiast pod koniec
lat 30. niektóre z piotrkowskich placówek
otrzymały nowe pomoce naukowe, m.in.
szkołę im. Tadeusza Kościuszki w 1938
roku wyposażono w pierwszą w mieście
pracownię fizyczno-chemiczną z salą
ćwiczeń i trzema gabinetami z szafami
wypełnionymi naczyniami chemicznymi, przyrządami do nauki fizyki i nauka
elektryczności.

Wraz ze wzrostem liczby
uczniów rosła również
liczba oddziałów szkolnych
(klas)
1925/1926 – 113 (klas)
1933/1934 – 147
1935/1936 – 149
1937/1938 – 153

Przedstawienie Wiosna idzie w Publicznej Szkole Powszechnej
im. KSIĘCIA JÓZEFA Poniatowskiego, maj 1936 r.

Uczniowie z książeczkami Szkolnej Kasy Oszczędności, marzec 1939 r.
Uczennice jednej z piotrkowskich szkół

97

szkoły

Piotrkowska I drużyna ZHP z druhem Zygmuntem Strzeleckim

Spis piotrkowskich szkół wg. protokołu Rady
Szkolnej Miejskiej (luty 1939 r.)
szkoły powszechne:
Publiczna Szkoła Powszechna im. Adama Mickiewicza
(7-klasowa), ul. Piłsudskiego 68 (do 1924 r. ul. Bykowska,
ob. ul. Wojska Polskiego)
Publiczna Szkoła Powszechna im. Berka Joselewicza
(7-klasowa, żydowska, żeńska), ul. Pereca 18
Publiczna Szkoła Powszechna im. Elizy Orzeszkowej
(7-klasowa), ul. Słowackiego 80 (do 1927 r. ul. Kaliska)
Publiczna Szkoła Powszechna im. Emilii Plater (7-klasowa),
ul. Sienkiewicza 8 (wcześniej ul. Pocztowa)
Publiczna Szkoła Powszechna im. Henryka Sienkiewicza
(7-klasowa), ul. Cegielniana 3 (ob. ul. Szmidta)
Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi
(7-klasowa), ul. Tomickiego 7 (ob. ul. Pruchnika)
Publiczna Szkoła Powszechna im. ks. Józefa Poniatowskiego (7-klasowa), ul. Piłsudskiego 37
Publiczna Szkoła Powszechna im. Marii Konopnickiej
(7-klasowa, żydowska, żeńska), ul. Piłsudskiego 23
Publiczna Szkoła Powszechna im. Stanisława Staszica
(7-klasowa, żydowska, męska), ul. Piłsudskiego 9
Publiczna Szkoła Powszechna im. św. Kazimierza
(7-klasowa), ul. Sienkiewicza 7
Publiczna Szkoła Powszechna im. św. Kingi (7-klasowa),
ul. 1 Maja 16/18
Publiczna Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki
(7-klasowa), al. 3 Maja 7
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gimnazja:
Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze, pasaż Rudowskiego 4
Gimnazjum Państwowe Męskie im. Bolesława Chrobrego,
ul. Pijarska 2
Gimnazjum Żeńskie Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich
(połączone z Gimnazjum Żeńskim Heleny Trzcińskiej),
ul. Słowackiego 7
Prywatne Gimnazjum Męskie i Liceum Towarzystwa Szkoły
Średniej (8-klasowe, wcześniej Gimnazjum Męskie Humanistyczne), ul. Pierackiego 1 (wcześniej ul. Bujnowska,
ob. ul. Roosevelta)
Prywatne Gimnazjum Powszechne Koedukacyjne Towarzystwa Szkół Żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Pereca 18
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Szkół Handlowych w Piotrkowie Trybunalskim,
pasaż Rudowskiego 4
Państwowe Liceum Pedagogiczne, ul. Stronczyńskiego 1
Prywatna Szkoła Koedukacyjna Towarzystwa Szkół Żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pereca 18
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, pasaż Rudowskiego 4
Seminarium Państwowe Nauczycielek, ul. Stronczyńskiego 1
Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kół Handlowych
(3-klasowa), pasaż Rudowskiego 4
Szkoła Rzemiosł, ul. Leonarda 12
Szkoła Specjalna dla Dzieci Defektywnych, ul. Stronczyńskiego 1

