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Przemysłowa i wielokulturowa Łódź okresu międzywojnia
jako środowisko opiekuńcze

H istoria Ł odzi obejm uje kilka stuleci. Badacze dziejów m iasta w yodrębniają
dw a okresy w jeg o rozwoju. Pierw szy obejm uje cztery wieki. Zaczyna się od
m om entu lokalizacji m iasta w 1423 roku, a kończy w 1820 roku, gdy Ł ódź po
stanow ieniem nam iestnika K rólestw a Polskiego została zaliczona do osad fa
brycznych. D rugi okres w yznaczają lata 1821-1939. Ł ódź przekształciła się
wów czas w niezw ykle dynam icznie rozw ijający się ośrodek przemysłowy.
Okres ten je st w ew nętrznie zróżnicowany. C harakteryzują go zm ienne warunki
rozw oju politycznego, gospodarczego i społecznego. Ze w zględu na nie m ożna
w yodrębnić następujące podokresy:
1. 1821-1865 narodziny Łodzi przem ysłowej ;
2. 1866-1914 burzliw y rozwój przem ysłu fabrycznego dynam iczny rozwój
liczby m ieszkańców ;
3. 1914-1918 dew astacja przem ysłu, w yludnienie miasta;
4. 1918-1939 szybka odbudow a potencjału przem ysłow ego podw ojenie liczby
m ieszkańców 1.
Znaczna grupa badaczy w skazuje na kilka czynników m iastotw órczych, któ
re utrw aliły w okresie m iędzyw ojennym pozycję Łodzi jak o drugiego co do
w ielkości i potencjału przem ysłow ego m iasta w kraju. N iew ątpliw ie znaczące
dla rozw oju Ł odzi lat 1918-1939 stały się jej now e funkcje adm inistracyjne.
Ł ódź po odzyskaniu niepodległości stanęła na czele utw orzonego w 1919 roku
w ojew ództw a łódzkiego. W okresie m iędzywojennym m iasto posiadało też wła
sny sam orząd, czyli R adę M iejską z jej organem w ykonaw czym i zarzą
dzającym , na czele którego stał prezydent.
1 E. Witkowska, Mniejszości narodowe a rozwój szkolnictwa w Łodzi w XIX i XX wieku.
Referat wygłoszony na konferencji „Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie
polskiej do 1939 roku”, Wrocław, 10-11 października 1996 r.

W ażnym czynnikiem rozw oju m iasta w okresie m iędzyw ojennym była roz
budow a szkolnictw a oraz instytucji życia kulturalnego. Jak wiadom o, sfery te
w okresie niew oli narodowej były pow ażnie zaniedbane. W arto wskazać, że
w 1919 roku na ogólną liczbę około 70 tys. dzieci w w ieku szkolnym (7 -1 4 lat)
tylko połow a była objęta nauczaniem w różnego typu szkołach. Dzięki stara
niom postępow ych działaczy społecznych, ja k też decyzji Rady M iejskiej z 1919
roku, ju ż w roku szkolnym 1920-21 w szystkim łódzkim dzieciom zapew niono
m ożliw ość nauki w szkołach powszechnych.
Istotny postęp m iał m iejsce także w rozwoju szkolnictw a średniego. Ogółem
w Łodzi funkcjonow ały 32 szkoły ogólnokształcące (w tym 4 państwowe,
1 sam orządow a i 27 pryw atnych)2.
Integralną część łódzkiej oświaty stanow iły eksperym enty pedagogiczne,
które pojaw iły się na gruncie krytyki szkoły tradycyjnej. I tak m iędzy innymi
plan daltoński stosow ano w pracy dydaktycznej gim nazjów im M. Kopernika
i E. Szczanieckiej, ośrodki pracy D ecroly’ego w ykorzystyw ano w niektórych
szkołach pow szechnych, zaś w Szkole Pracy R om ualda Petrykow skiego reali
zow ano edukację problem ow o-zespołow ą3.
Prekursorem w ychow ania sam orządowego na gruncie łódzkiej oświaty
m ożna nazw ać R udolfa Taubenszlaga. W Żeńskim Sem inarium N auczycielskim
w Zgierzu pod kierunkiem dr Stefanii Kuropatwińskiej prow adzono badania nad
dojrzałością szkolną, których efektem był postulat w cześniejszych zapisów
uczniów do klasy I4.
W Łodzi, z uwagi na jej w ielonarodowy charakter, rozw ijały się obok szkół
polskich — szkoły narodowe. W okresie m iędzyw ojennym istniało 14 po
wszechnych szkół niem ieckich.
Ze w zględu na zam iar podjęcia przyszłych studiów w N iem czech, część
m łodzieży polskiej, żydow skiej i rosyjskiej kształciła się w średnich szkołach
niem ieckojęzycznych. M łodzież m ogła pobierać naukę w 4 gim nazjach.
W okresie II RP w sporej liczbie szkół łódzkich, skupiających w yłącznie
m łodzież pochodzenia żydow skiego, nauczano w języku polskim , uw zględniając
jed n ak naukę przedm iotów judaistycznych.
W Łodzi działały 2 żydow skie szkoły religijne Talm ud-Tory (przy ul. Goplańskiej 26 i Pom orskiej 18), 9 średnich szkół ogólnokształcących i 56 szkół
elem entarnych.
Po I w ojnie św iatowej z uwagi na znacząco niską liczbę m ieszkańców naro
dow ości rosyjskiej, liczba szkół rosyjskich gw ałtow nie spadła. W okresie m ię
dzyw ojennym działały w Łodzi 2 szkoły pow szechne oraz 1 gim nazjum Pelagii

2 A. Ginsbert, Łódź. Studium monograficzne, Łódź 1962, s. 210-218.
3 Henryk Rowid łódzką szkołę określał mianem laboratorium Szkoły Pracy.
4 Po II wojnie kontynuowano w Łodzi badania nad dojrzałością szkolną m.in. w Szkole
Podstawowej nr 101, od 1959 roku zaś wprowadzono obligatoryjnie zapisy do kl. I.

Cyrkowskiej (przy ul. K ilińskiego 111). W szkołach tych językiem w ykładow ym
był języ k polski. Tylko religii prawosławnej uczono po rosyjsku.
M im o że w okresie m iędzyw ojennym Ł ódź nie stała się m iastem akadem ic
kim, jed n ak podejm ow ano mniej lub bardziej udane próby założenia w tym m ie
ście szkół wyższych. W śród inicjatyw władz m iejskich i społeczeństw a Łodzi na
uwagę zasługuje pow ołanie przez Towarzystwo N auczycieli Szkół Średnich
i W yższych — Instytutu N auczycielskiego, który funkcjonow ał w latach 1921—
1928. N astępnie utw orzenie Oddziału Wyższej Szkoły N auk Politycznych i Spo
łecznych z W arszawy, istniejącego w latach 1924-1928.
K olejn ą uczelnią, która odegrała znaczącą rolę w rozw oju szkolnictw a wyż
szego w Łodzi m iędzyw ojennej, był Oddział W arszawskiej Wolnej W szechnicy
Polskiej — funkcjonujący w latach 1928-1939.
O dzyskanie niepodległości ożyw iło także życie kulturalne. D użą aktyw ność
przejaw iały teatry łódzkie, pozostające pod kierow nictw em w ybitnych aktorów
i reżyserów - A leksandra Zelw erow icza, K arola A dw entow icza, a następnie
znakom itego L eona Schillera. Pom yślnie rozw ijało się także życie literackie
i artystyczne. Szczególnie aktywna była grupa „a:r” (artyści rew olucyjni), po
w stała z inspiracji wybitnego m alarza i teoretyka sztuki — W ładysław a Strze
m ińskiego5.
M im o znaczącego wpływu na rozwój Łodzi w okresie m iędzyw ojennym jej
funkcji adm inistracyjnych, ja k rów nież kulturalnych i ośw iatow ych, głów nym
czynnikiem m iastotw órczym był przem ysł oraz zw iązane z nim handel i finanse.
M im o pow ażnych zniszczeń wojennych, całkow ite uruchom ienie przem ysłu
łódzkiego nastąpiło ju ż w 1923 roku. W następnych latach okresy dobrej ko
niunktury przeryw ane były krótkotrwałym i kryzysam i (1925). D opiero po prze
w rocie m ajow ym (1926) nastąpił okres dynam icznego rozw oju produkcji łódz
kich fabryk. W 1928 r. liczba zatrudnionych osiągnęła najw yższy poziom
w całym okresie m iędzyw ojennym (112,4 tys. osób). Ta dobra koniunktura zo
stała jed n ak przerw ana w ybuchem wielkiego kryzysu nadprodukcji w 1929 r.,
który w Łodzi trw ał w niektórych gałęziach do 1935 roku. Kryzys spow odow ał
m asow e bankructw a przedsiębiorstw w łókienniczych, zw alniano tysiące robot
ników. W 1931 r., kiedy nastąpiło najw iększe załam anie produkcji, liczba bezro
botnych w ynosiła 55 tys. osób. Popraw a koniunktury nastąpiła dopiero w 1933
r., a ostatecznie łódzki przem ysł tekstylny w yszedł z kryzysu w 1936 r.
G eneralnie należy stwierdzić, że w całym okresie m iędzyw ojennym prze
m ysł łódzki, podobnie ja k w łókiennictw o całego kraju, przeżyw ał ciągłe naw ro
ty kryzysów i stagnacji. Były one następstw em trudności rynkow ych , ja k rów 
nież braku środków obrotow ych (kredyty).

5 W. Puś, Dzieje Łodzi przemysłowej, Łódź 1987, s. 112-116.
6 Po 1918 roku warunki ekonomiczne rozwoju łódzkiego przemysłu znacznie się pogor
szyły, przede wszystkim z powodu utraty rynków wschodnich — głównie rynku rosyj
skiego, gdzie po 1914 roku łódzcy przemysłowcy lokowali ponad 70% swojej produkcji.

K olejnym , chyba najpow ażniejszym , czynnikiem rozw oju miasta, który de
cydow ał o rozbudow ie gospodarki, ja k rów nież życia społecznego, byli niezw y
kle dynam iczni i przedsiębiorczy m ieszkańcy Łodzi. Przedsiębiorczość t a — j ak
się w ydaje — była następstw em zróżnicow ania narodow ościow ego ludności
m iasta. W edług spisu pow szechnego z 1921 roku 62% (280 tys.) m ieszkańców
m iasta deklarow ało narodow ość polską, 31% (139 tys.) żydow ską, a 7% (32
tys.) niem iecką. N atom iast w czasie spisu pow szechnego w 1931 roku, kiedy
kryterium przynależności narodowościowej był język ojczysty, 59% łodzian
w ym ieniło języ k polski, 32% jidysz i hebrajski oraz 9% niem iecki7. Inne naro
dow ości stanow iły łącznie kilka prom ili8.
Warto też wskazać, że przynależność do poszczególnych grup narodow o
ściow ych w iązała się ze strukturą społeczno-zawodową. W edług danych spisu
pow szechnego z 1931 r. w strukturze społeczno-zaw odow ej ludności Łodzi
przew ażali robotnicy (pracujący w przem yśle, transporcie, handlu, służbie do
m owej i chałupnictw ie), stanow iąc 69,7% ogółu m ieszkańców (to przede w szys
tkim Polacy). N a drugim m iejscu znajdow ali się drobni kupcy i rzem ieślnicy
(drobnom ieszczaństw o), głów nie Żydzi — 18,6%, dalej inteligencja — 9,6%
(Polacy i N iem cy) oraz burżuazja (Niem cy i Żydzi) — 2,1% ogólnej liczby lud
ności Ł odzi9.
A by uzasadnić potrzeby opiekuńcze m ieszkańców m iasta, tak zróżnico
w anego pod w zględem zaw odow ym , narodow ym i społecznym należy przyjrzeć
się bliżej zm ieniającym się na przestrzeni lat 1918-1939 w arunkom życia, naj
liczniejszej w arstw y społeczno-zaw odow ej zam ieszkującej to drugie co do w iel
kości m iasto w Polsce.
Ł ódź ju ż w pierw szych latach niepodległości stała się na now o „ziem ią obie
caną” dla tysięcy ludzi różnych narodowości poszukujących pracy i środków do
ży cia10.
W śród ludności napływającej do Łodzi przew ażały osoby poszukujące pracy
w przem yśle. Jak stw ierdzono na podstawie badań statystycznych, w 1928 r.
81% przybyszów to potencjalni robotnicy, w tym tylko 29% to robotnicy
z w yuczonym zaw odem , reszta bez kwalifikacji. Byli to głów nie biedni chłopi
poszukujący pracy w m ieście. Tak więc intensyw ny przyrost ludności oraz
spow odow ana na początku lat dw udziestych ogólnym kryzysem gospodarczym
inflacja uderzyły dotkliw ie w łaśnie tę grupę ludności. Zarobki nie nadążały za
rosnącym i kosztam i utrzym ania, stąd poziom życia łódzkich robotników spadł

7 Rocznik statystyczny m. Łodzi 1924, 1926, s. 6; Drugi Powszechny Spis Ludności
z dn. 9 XII 1931 Miasto Łódź, „Statystyka Polski” 1937, seria C, z. 67, s. 14.
8 W 1921 inne narodowości 0,1/°°; w 1931 inne narodowości 0,4/°°.
9 Drugi Powszechny Spis Ludności..., s. 15.
10 W latach 1918-1939 nastąpiło niemal podwojenie liczby mieszkańców miasta z 342
tys. do 672 tys. osób.

do m inim um egzystencji, przybierając często form ę wegetacji. Sytuację po
gorszyły jeszcze lata 1924-25. Z pow odu rosnących trudności w dziedzinie zby
tu zakłady zaczęły ograniczać ilość dni p racy ". Przedłużający się kryzys dopro
wadził do m asowych redukcji robotników. W Łodzi w tym czasie na 1145 za
kładów przem ysłow ych wszystkich branży, czynnych było zaledw ie 589,
a liczba zatrudnionych spadła z 111.949 do 57.83812. O koło 54.000 robotników
należało do kategorii częściow o bezrobotnych, zatrudnionych m niej niż 6 dni
w tygodniu.
E dw ard R osset tak opisuje w ygląd m iasta tego okresu: „Zgoła inny w idok
przedstaw iają ulice dalej położone, zw łaszcza zaś ulice w dzielnicach robotni
czych [...]. R ozgościła się tu nędza i niedola [...]. M oże najbardziej charaktery
styczną cech ą oblicza Łodzi je st ten w łaśnie pauperyzm szerokich m as ludności
robotniczej, przejaw iający się na każdym kroku i przypom inający w ciąż o wiel
kim zaognieniu kwestii socjalnej w polskim M anchesterze” 13.
W drugiej połow ie lat dw udziestych nastąpił system atyczny przyrost ludno
ści. W końcu tego okresu m iasto liczyło 601.437 m ieszkańców 14. Zachęcana
p opraw ą koniunktury ludność napływ ała do miasta, pow odując — mimo w zro
stu zatrudnienia w odradzającym się przem yśle ■— nadm ierną ilość rąk do pracy.
F aktycznie w ięc sytuacja na rynku pracy nie uległa poprawie.
Problem y zw iązane z zatrudnieniem zaczęły narastać ju ż przy pierw szych
oznakach załam yw ania się koniunktury w końcu 1928 roku. R ozpoczęło się
zw alnianie robotników, szczególnie w przem yśle w łókienniczym . Spadek za
trudnienia spow odow any był rów nież reorganizacją pracy w tym przem yśle15
(praw ie połow a ogółu robotników zatrudniona była w przem yśle w łó
kienniczym ).
L ata następne, będące konsekw encją kolejnego kryzysu, nie tylko nie p o 
praw iły sytuacji, lecz przyniosły jej pogorszenie. W 1931 roku Ł ódź liczyła
604.629 m ieszkańców, w tym ludności robotniczej zatrudnionej głównie
w przem yśle w łókienniczym 384.35216. Liczba zarejestrow anych bezrobotnych

11 Ilość dni pracy w przemyśle łódzkim wynosiła wówczas przeważnie od 3 do 4
w tygodniu — Księga pamiątkowa 10-lecia samorządu m. Łodzi 1919-1929, Łódź
1930, s. 14.
12 Pierwsza liczba podana jest wg stanu na dzień 31 XII 1923 r., druga wg stanu na dzień
31 XII 1925 r., E. Rosset, Łódź miasto pracy, Magistrat m. Łodzi 1928, s. 11.
13 E. Rosset, dz. cyt., s. 32.
14 Mały rocznik statystyczny m. Łodzi 1930-1934, Łódź 1935, s. 4.
15 W tym czasie zmniejszono obsługę w przędzalniach z 7-10 do 5-7 robotników na 100
czynnych wrzecion. Tkacz po reorganizacji pracował na 4 krosnach w miejsce 2 kro
sien. E. Rosset, dz. cyt., s. 211-212.
16 Mały rocznik statystyczny m. Łodzi, dz. cyt., s. 4.

w 1931 roku w ynosiła 57.000 osób17. O liczbie bezrobotnych św iadczyły rów 
nież dane dotyczące stanu zatrudnienia w przem yśle w łókienniczym całego w o
jew ództw a łódzkiego, gdzie liczba pracujących w 1931 r. w ynosiła 70.775 osób,
podczas gdy w 1928 r. liczba ta w ynosiła 122.340 osób.
Okres pokryzysow y nie zm ienił sytuacji na lepsze. N apływ ająca w dalszym
ciągu ludność oraz reorganizacja pracy w przem yśle w łókienniczym spow odo
w ała ciągłe pow iększanie się szeregów bezrobotnych.
P rzedstaw ione dane, dotyczące ludności miasta, jej struktury oraz za
trudnienia, charakteryzują sytuację społeczną Łodzi okresu m iędzyw ojennego.
Ż ycie społeczeństw a tej m etropolii przem ysłowej — przynajm niej większości
robotniczej ■
— nie uległo zasadniczej popraw ie naw et w latach prosperity go
spodarczej, utrzym ując najliczniejszą grupę społeczną m iasta w stałej nędzy.
S praw iała ona, że znaczna liczba dzieci pochodzących z rodzin robotniczych
była niedożyw iona, zaniedbana, opuszczona, a często także bezdom na.
Pogarszające się na skutek bezrobocia w arunki egzystencji rodzin,
w najgorszy sposób odbijały się na dzieciach. W yniki przeglądu lekarzy szkol
nych w latach 1931-1934 ujawniły, że na 31.687 zbadanych w roku 1931 dzieci:
6.945 było źle odżyw ionych, 8.766 było odżyw ionych niedostatecznie, 4.646
posiadało krzyw icę, 18.177 m iało pow iększone gruczoły, 2.239 było podejrza
nych o gruźlicę płuc, 1.258 m iało gruźlicę czynną, 106 gruźlicę kości, 1.058
gruźlicę gruczołów, 290 jaglica, 98 kiłę w rodzoną18.
W śród badanych dzieci rodziców częściow o zatrudnionych sytuacja w yglą
dała nieco lepiej, choć poziom żyw ienia w tych rodzinach był rów nież bardzo
zły. I tak: 198 dzieci nie otrzym yw ało zupełnie śniadania, 732 jadło na śniadanie
chleb z om astą; 90 dzieci nie dostawało obiadu, 44 dzieci spożyw ało na obiad
suchy chleb, herbatę i ziem niaki19, 16 dzieci chleb z om astą, m leko i jarzyny,
1.819 tylko zupy, 267 dzieci nie otrzym yw ało wcale kolacji, 907 na kolację piło
m leko i jad ło chleb z om astą20. W ynika z tego, że mimo nędznego odżyw iania
się dzieci rodziców częściow o bezrobotnych poziom odżyw iania dzieci z rodzin
bezrobotnych był o w iele gorszy. Dzieci z tych rodzin w 16,1% nie otrzym yw ały
w cale śniadania, natom iast w śród częściow o zatrudnionych niejadających było
8,7%.
Stan ubrania dzieci z rodzin bezrobotnych przedstaw iał się rów nież tragicz
nie. N a 100 dzieci 38 posiadało palta zim owe, 26 m iało swetry, 4 tylko rajtuzy,

17 Dane niepełne, faktyczna liczba osób bezrobotnych była o wiele większa, por:
E. Rosset, dz. cyt., s. 217.
18 Samorząd m. Łodzi w latach 1933-1937, Łódź 1938, s. 85.
19 H. Krahelska, S. Prus, Życie bezrobotnych. Badania ankietowe, Warszawa 1930, s. 53.
20 Tamże, s. 53.

65 obuw ie21. P oniew aż częściow o dotyczyło to dzieci rów nież w w ieku szkol
nym, w ynika z tego, że większość z nich w okresie zim y nie m ogła wypełnić
obow iązku szkolnego.
K atastrofalnie przedstaw iał się stan odżyw iania niem ow ląt, które w 58% by
ły żyw ione niedostatecznie. Natom iast ju ż w grupie od 2 do 7 lat odsetek źle
odżyw ianych w ydatnie się zw iększył i w ynosił 78,3% , podnosząc się w grupie
dzieci w w ieku szkolnym do 84% 22.
Z obrazow ane wyżej w arunki życia w iększości łódzkich rodzin robotniczych,
a w nich szczególnie trudna sytuacja dziecka, staje się naturalnym uzasadnie
niem dla potrzeby podjęcia przez władze m iasta szeregu działań i czynności,
które stały się w yrazem troski o los dziecka potrzebującego pomocy.

21 Tamże, s. 66.
22 Tamże, s. 73.

