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Jedną z doniosłych kw estii społecznych w okresie m iędzywojennym , 
która trapiła środowiska pracow nicze miasta, była kwestia m ieszkanio
wa. W Łodzi przybrała ona rozmiary kryzysu, nazyw anego niekiedy  
epidemicznym głodem  m ieszkaniowym . N iektórzy badacze wyrażają na
wet opinię, iż sytuacja mieszkaniowa należała w tym m ieście do naj
gorszych w Europie zarówno pod względem  zagęszczenia mieszkań, bra
ku podstaw ow ych urządzeń sanitarnych, jak i fatalnej jakości budyn
ków ’. Szacowano, iż chronicznie brakowało Łodzi w całym  tym okre
sie od 120 000 do 150 000 m ieszkań2. M iasto posiadało w porównaniu do 
innych w ielkich ośrodków m iejskich w Polsce najw yższy odsetek m iesz
kań jednoizbow ych, zaś sp isy pow szechne w ykazały  ich zatrważające 
ubóstwo techniczne. ,,W alkę z ruderami1' i próby poprawy stosunków  
m ieszkaniowych w odczuwalnym  wym iarze społecznym  podejm ował 
samorząd miejski.

Dzięki niemu w łaśnie Łódź już w 1920 r. zyskała sobie opinię miasta, 
w którym „zrozumiano doniosłość reformy stosunków  m ieszkaniow ych  
i zapoczątkowano w  tym kierunku poważną akcję". U bolewano przy 
tym, iż Łódź „niestety należała do n ielicznych wyjątków". Bowiem obok 
niej w ym ieniano jedynie Kalisz i Radom3.

Zasięgiem  swej działalności obejm ował on całokształt spraw m iesz
kaniowych. Działał poprzez kilka w yspecjalizow anych służb. Pierwszą 
był powołany 8 lipca 1919 r. Urząd M ieszkaniowy. Pełnił on sw e funk-

1 Z. S w i t a l s k i ,  T radycje  spó łdz ie lczośc i  m ie szk a n io w e j  w  Łodzi,  W arszawa
1978, s. 2.

1 Jednodniów ka T ow arzystw a „Lokator" w  Łodzi, styczeń  1927, s.' 6__7.
3 L. R o g o w s k i ,  Sprawa m ieszkań w  naszych miastach,  [w:] Informator m 
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cje za pośrednictwem  inspekcji okręgow ych. M iasto podzielono na 6 
inspekcji. Zadaniem UM było zapobieganie brakowi mieszkań drogą re
kw izycji i nadzoru wynajm u lokali, by użytkowane były zgodnie z prze
znaczeniem. Tuż po swym  powstaniu podjął on akcję rejestracji do
m ów i m ieszkań n iew ykończonych lub zrujnowanych, celem  zabezpie
czenia kredytu na ich w ykończenie. Akcja ta jednak przebiegała nader 
opieszale, gdyż w łaścic ie le  n iechętnie składali informacje o takich  
m ieszkaniach. Mimo zachęt ze strony UM nie zdołał on sporządzić p eł
nej rejestracji tych obiektów4. UM działał do 1924 r., k iedy to został 
zlikw idow any6.

W ażną rolę nadto spełniały dw ie sam odzielne komórki, a m ianowi
cie  Inspekcja M ieszkaniowa i Inspekcja Budowlana. Ta pierwsza spra
w ow ała nadzór nad warunkami sanitarnymi mieszkań oraz ich przydat
nością do zasiedlenia. W  1925 r. została ona w łączona do W ydziału  
Zdrowotności Publicznej. Inspekcja Budowlana zaś nadzorowała remon
ty  budynków  m ieszkalnych. W  latach 1924— 1932 interw eniow ała i do
zorowała 12 745 remontów. Zakres jej działań w  latach trzydziestych  
rozszerzył się, kontrolowała ona też sprawy bezpieczeństw a w  budow 
nictw ie m ieszkalnym  oraz czystość i dbałość o tereny budowlane i przy
leg łe8.

Również w  1919 r. pow ołano Urząd Rozjemczy ds. Najmu. Powstał 
on i działał na m ocy ustaw y o ochronie lokatorów  z dnia 28 czerwca  
1919 r. U tw orzył go prezes Sądu O kręgow ego w  Łodzi, któremu podle
gał. Posiedzenie inaugurujące jego działalność odbyło się 11 września  
tegoż roku. Rozstrzygał on sprawy między w łaścicielam i a lokatorami 
i sublokatorami, g łów nie na tle w ysokości czynszu. UR był instytucją  
samodzielną, niezależną w  sw ych decyzjach od zarządu m iejskiego, po
siadającą prawo do bezpośredniego kom unikowania się z wszelkim i 
władzam i i urzędami. Stanowisko przewodniczącego Urzędu i zastępcy  
odpow iadało przewodniczącem u i naczelnikow i sam odzielnego w ydziału  
Magistratu. W  sprawach gospodarczych podlegał on UM. Do 1934 r. 
rozpatrzył on 84 tys. spraw. Z dniem 1 kwietnia 1936 r. UR uległ li
kwidacji. O statnie jego zebranie odbyło się 28 listopada 1935 r. Czyn
ności Urzędu zostały przekazane sądom7.

W reszcie w  oparciu o ustaw ę o rozbudowie miast z dnia 29 kw iet
nia 1925 r. pow stał w  Łodzi Komitet Rozfbudowy Miasta. Zadaniem je 

4 R o g o w s k i ,  op.  cii., s. 97.
5 J. W a s i a k ,  Organizacja sam orząd  u m ie jsk ieg o  w  Łodzi  w  latach 1915— 1939, 

„Rocznik Łódzki" 1978, t. XXIII (XXVI), s. 198, 200. »
6 Europeizacja z łego  miasta,  „Gazeta P olska” 18 I 1938, s. 5.
7 Spraw ozdan ie  Urzędu R ozjem czego  dla spraw  najmu w  Łodzi za czas od  1 X  

1919 do 1 XII 1935 r., „Dziennik Zarządu m. Łodzi" (dalej DzZmŁ) 15 V  1936, nr 5, 
s. 331.



go było inspirowanie, popieranie inicjatyw  oraz koordynow anie budow
nictwa m ieszkaniow ego. W praktyce działalność jego sprowadzała się 
do zatwierdzania planów budowlanych oraz opiniowania podań o kre
dyty z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jeśli chodziło o plany, to 
KRM w ykazyw ał dużą tolerancję, n ie chcąc utrącać jakiejkolw iek mo
żliw ości powiększenia zasobów m ieszkaniowych. N iesłychan ie rzadko 
nie zatwierdzał planów, prosząc najczęściej w wypadkach w ątpliw ych
0 dodatkowe informacje lub w yjaśnienia. Natom iast w przyznawaniu  
kredytu miał ograniczone m ożliwości, w  tym budownictwu pryw atne
mu dawał wyraźne pierwszeństwo, następnie budownictwu spółdziel
czemu, a w trzeciej kolejności zarządowi miasta. W  latach 1925— 1929 
przyznał temu ostatniemu 20% sum, jakimi dysponował. W  latach  
1928— 1932 kredyt na budownictwo m ieszkaniowe m iejskie nieco wzrósł
1 w ynosił 24% ogółu przyznanego Łodzi kredytu budowlanego*. W na
stępnym okresie jednak znowu zmalał i to dość znacznie, gdyż ogółem  
na komunalne przedsięw zięcia budowlane przypadło w latach 1928—  
— 1935 jedynie 17,5%®.

Przeto spośród w ym ienionych tu urzędów, jak widać, z budow nic
twem m ieszkaniowym , w tym także z miejskim, ścisły  zw iązek miał 
jedynie KRM. Projekty budowy mieszkań w  ambitnych wym iarach  
osiedli m ieszkaniowych podejm ował już samorząd łódzki w 1920 r. 
Jednakże trudności finansow e okazały się nie do pokonania, choć z za
mierzeń takich nie zrezygnow ano1*. W  1921 r. sporządzono ogólny pro
jekt kolonii mieszkalnej. Miała ona być przeznaczona dla pracow ni
ków m iejskich11.

W 1923 r. Magistrat i Rada M iejska podjęły kroki w  kierunku lo 
kalizacji osiedla m ieszkaniow ego dla robotników, urzędników oraz dla 
budownictwa placów ek społeczno-opiekuńczych. W ybór ich padł na 
osadę młynarską Jędrzejów. W ładze m iejskie zdecydow ały — M agi
strat 2, a Rada M iejska 22 listopada —  przeprowadzić akcję w yw ła
szczeniową i uregulować kw estię w łasności gruntów. Postanow iły na 
ten teren nie dopuszczać now ych prywatnych nabyw ców  i zabezpie
czyć go w całości dla miasta, w yłącznie na ce le  taniego budownictwa  
m ieszkalnego12.

8 Samorząd m. Łodzi  w  lalach 1918— 1932, Spraw ozdan ie  Zarządu M ie jsk iego ,
Łódź 1933, s. 183.

• L. M r o c z k a ,  W arunki m ieszkan iow e  robotn ików  łódzk ich  w  latach 1918—  
—1939, „Rocznik Łódzki" 1977, t. XXII (XXV), s. 165.

10 W. J a s k ó l o w s k a ,  R o zw ó j  s tosu nków  m ieszkan iow ych  w Łodzi  w  latach  
1918— 1968, Łódź 1976, s. 67.

11 Oddział  Z abudow y  miasta,  DzZmŁ 26 IV 1921, nr 17(80), s. 8.
ч  Protokół 12 (1 sesj i)  pos iedzen ia  Rady M ie jsk ie j  (dalej RM) dn. 22 XI 1923 r., 
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W łaśnie budownictw o m ieszkaniowe uznały w ładze miejskie 
w  1924 r. za podstaw ow e ogniw o sw ej polityki m ieszkaniowej. Coraz 
w yraźniej też zaczęły kreślić w izję budowy kolonii urzędniczych i ro
botniczych oraz obiektów opieki społecznej nazyw anych schroniskami 
oraz tzw. domów w ychow aw czych. K ojarzyły one sprawę budowy domów  
z tzw. polityką gruntową, tzn. zabezpieczeniem  przez miasto terenów  
pod budow ę13. Rada M iejska w yw ierała presję na Magistrat, by przystę
pował ,,do budowy na szerszą skalę domów m ieszkalnych dla n ieza
możnej ludności m iasta”. Z całą mocą rzuciła to w ezw anie na posiedze
niu 25 czerwca 1924 r.1*

W  tych kom pleksow ych zam ierzeniach widziała też RM potrzebę bu
dowy gm achów publicznych jako siedzib dla władz, urzędów, biur, in
stytucji państw owych, w ojskow ych, sam orządowych itp. M iało to o ty 
le  ścisły  zw iązek z kw estią m ieszkaniową, iż dotąd Łódź nie dyspono
wała gmachami o takim przeznaczeniu. Na odwrót, w szystk ie w ym ie
nione w cześniej placówki zlokalizow ały się w budynkach m ieszkalnych  
i dodatkowo zaostrzały w  ten sposób głód m ieszkaniowy. Potrzebę roz
w inięcia takiego budownictwa M agistrat argum entował dodatkowo per
spektyw ą zm niejszenia bezrobocia, ożyw ienia przemysłu budowlanego  
i gałęzi pokrewnych. Ubolewał, iż w ładze rządowe żadnej akcji w  tych  
sprawach n ie podejm owały. M agistrat przeto usiłow ał w yw ierać na nie 
nacisk także za pośrednictwem  łódzkich posłów 15.

W  ramach przedsięw zięć przygotow aw czych Rada M iejska skłania
ła w  1925 r. Magistrat, by budował drogi kołow e i lin ie tramwajowe 
do oddalonych od miasta przedmieść, w  których planowano zlokalizo
w ać osiedla m ieszkaniowe. Na posiedzeniu 28 maja 1925 r. w ezwała  
M agistrat „do podjęcia, wzorem  Am eryki i państw zachodnich, akcji 
parcelacyjnej gruntów m iejskich poza miastem dla sfer robotniczych, 
urzędniczych i w  ogól.e ludzi pracy na warunkach długoterm inowych  
spłat, by  tym sposobem um ożliwić im budowę w łasnych domów miesz- 
kalnych''1®.

PLANY OSIEDLA N A  POLESIU WIDZEWSKIM

Z projektem  budowy w ystąpił sam Komitet. Rozbudowy Miasta. Na  
w niosek  ławnika J. Bednarczyka na posiedzeniu 18 marca 1925 r. przy

13 O p o l i t y k ę  gruntową i m ieszkaniow ą,  DzZmŁ 26 III 1924, nr 13(236), s. 3.
14 Protokół  23 (II s e s j i ) pos iedzen ia  RM dn. 25 VI 1924, DzZinŁ 22 VII 1924, nr 

30(253), s. 9.
13 W  w a lce  z głodem  m ieszk a n io w ym ,  DzZmŁ 22 VII 1924, nr 30(253), s. 30.
io Protokół  16 (III sesji)  pos iedzen ia  RM dn. 28 V 1925 r., DzZmŁ 14 VII 1925, 

nr 28(303), s. 10.



jął on uchwałę, którą przedłożył M agistratowi i za jego pośrednictwem  
Radzie M iejskiej. Plan zasadzał się na w ybudowaniu 70 domków m ie
szkalnych „z pomieszczeniami dla 4—8 rodzin w  każdym ’'. Zostały one 
zlokalizow ane na Polesiu W idzewskim  wzdłuż ul. Rokicińskiej, na pasie 
gruntów szerokości 100 m i długości 900 m. Proponowano do budowy  
przystąpić już z początkiem maja tegoż roku, po rozpisaniu konkursu  
na rozplanowanie domków. W ystąpiono też z wnioskiem , by na cele  
budowy osiedla przeznaczyć 4 000 000 szt. ceg ie ł z cegieln i m iejskich17.

Propozycja ta znalazła się 20 marca na porządku dziennym  obrad 
Magistratu. Zaaprobował on ją całkow icie, precyzując, iż każdy z dom
ków m ieścił będzie 4 rodziny. Realizację uzależniał jedynie od „kredy
tów  z funduszów państwowych"18. Tymczasem sam KRM zm ieniał sw e  
pom ysły. Na posiedzeniu 8 kwietnia 1925 r. postanowił skłonić M agi
strat do „odłożenia budowy domków m ieszkalnych na terenach Polesia 
W idzew skiego do czasu rozstrzygnięcia budowy stacji towarowej PKP". 
Natom iast zalecał „w ydzielić z parku Poniatow skiego pas gruntów  
przy nowo projektowanej ulicy (równoległej do Radwańskiej) szero
kości 30 m i długości 400 m na budowę domów m ieszkalnych, dwupię
trowych, z mieszkaniami dwu- i czteropokojowym i o system ie zabudo
wania grupow ego . W nioskow ał też, by ,,z Polesia K onstantynow skiego  
na przedłużeniu al. Unii w ydzielić pas gruntów 50 m szeroki i 600 m 
długi pod- budowę robotniczych domków jednopiętrow ych z m iesz
kaniami jedno- i dwupokojowym i z kuchnią o system ie zabudowania 
grupowego 1). Zalecał w reszcie KRM rozpisać na te budowy konkurs.

Tymczasem jednak projektem budowy osiedla na Polesiu W idzew 
skim zainteresowano wojew odę Ludwika Darowskisgo. W ykazał on du
że zaangażow anie i pragnienie, by realizacja projektu przebiegała po
m yślnie. Radził przeto nawiązać bezpośredni kontakt z inż. Polkow 
skim, komisarzem budowlanym, który był jednocześnie delegatem  mi
nisterstwa skarbu w BGK, celem  uzyskania długoterm inowego kredytu. 
Pisał w  liście 25 czerwca: „Pragnę zaznaczyć, że konieczną jest osobi
sta interwencja przedstawicieli Magistratu w m inisterstwie skarbu 
oraz w  bankach, bez tych bezpośrednich starań cała akcja może się 
niesłychanie przewlec i w ten sposób zostanie stracony najdrogocen- 
nieiszy czas dla ruchu budowlanego". Radził, nie czekać na w yniki 
konkursu, a podjąć konkretne działania. Obiecał, iż ze sw ej strony

«  Archiwum  Państw ow e Łódzkie (dalej APŁ), Akta m. Łodzi (AmŁ), W ydział Te
chniczno-B udow lany (WT-B), Komitet Rozbudowy M iasta (KRM), t. 19420, Posiedzenie  
KRM 18 III /925 г., к. 13.

18 Ibidem,  t. 19436, W y c ią g  z posiedzenia  Magistratu 20 III /9 2 5 r
19 Ibidem,  t. 19420, Posiedzen ie  KRM 8 IV 1925 r., к. 14.



,,będzie również kołatał w  tej sprawie u w ym ienionych czynni
ków''20.

W ydział Techniczno-Budowlany w  sprawie budowy tychże domków  
nie czynił praktycznych kroków, natomiast skoncentrował się na pro
jekcie wybudowania na Polesiu W idzewskim  „dwóch domów robotni
czych dwupiętrowych z w ykorzystaniem  poddasza". Ptzewidyw ano, iż  

w każdym z nich znajdować się będzie 6 mieszkań dwupokojowych  
z kuchnią, 24 mieszkania jednopokojow e z kuchnią oraz 5 pokoi ka 
walerek na poddaszu. W szystkie mieszkania miały posiadać pełne w y 
posażenie techniczne. Zainteresowany pom ysłem  Magistrat przeznaczył 
pod budowę plac o powierzchni 9000 m2 (200X45 m). Koszta budowy 
szacowano na 466 400 zł i postanowiono zaciągnąć pożyczkę w w y so 
kości 80% sumy kosztorysow ej, tj. 373 120 zł. Przeznaczono na ten cel 
640 000 szt. ceg ie ł (licząc po 70 zł za 1000 szt.)21.

Jednakże Rada Miejska, która dwukrotnie zajmowała się tą spra
wą 30 czerwca i 1 lipca, zaaprobowała jednom yślnie oba projekty. 
Uznała, iż zarówno konieczna była budowa osiedla domków, jak 
i ow ych  dwupiętrowych kamienic. Upoważniła też Magistrat do po 
w zięcia pożyczki w  w ysokości 1 424 000 zł22.

Prezydent miasta 2 lipca 1925 r. zwrócił się o pożyczkę do BGK. 
Rozmiary jej uściślono w  w ysokości 1 139 200 zł. Uzasadniał, iż „brak 
mieszkań w  Łodzi jest tak dotkliw y i w pływa tak ujem nie na stosunki 
zdrowotne i moralne szerokich warstw pracujących, że przysporzenie 
miastu kilkuset mieszkań będzie prawdziwym  dobrodziejstwem dla lu 
dności". W skazyw ał dalej, iż uzyskana pożyczka um ożliwiłaby pracę 
licznej rzeszy rzem ieślników i robotników. W reszcie argumentował, iż 
przedłożony w  piśm ie program stanowił tylko pierw szy etap zam ie
rzeń m iejskich w  tym zakresie. Informował, iż Magistrat przeznaczał 
pod zabudowę mieszkalną dalsze tereny23, które na Polesiu W idzew 
skim w yn osiły  30 000 m*, zaś na Polesiu Konstantynowskim  20 000 m2

Bank długo nie dawał żadnej odpowiedzi. Prezydent dwukrotnie 
m onitował, ponawiając prośbę 3 i 24 w rześnia 1925 r. W Ładze m iejskie 
przeto skoncentrow ały się na realizacji projektu ow ych  domów czyn 
szowych. Zdecydowano zbudować ich ogółem  cztery — dwa przy ul. 
Rokicińskiej i dwa przy al. Unii. N a posiedzeniu KRM w yw iązała się 
14 w rześnia 1925 r. nader znamienna dyskusja. M ianowicie ławnik  
Franciszek Folkierski był zdania, iż mieszkania te w inno się w yposa
żyć w  urządzenia higieniczno-sanitarne —  „jak to się czyni na całym

10 Ibidem,  t. 19436, Pismo w o j e w o d y  L. D arów sk iego  25 V  1925 r.
21 Ibidem, Pismo naczelnika WT-B do W y d z ia łu  Prezyd ia lnego  z dn. 19 VI 1925 r.
гг Ibidem, W y c ią g  z pro tokółu  posiedzen ia  R a d y  M ie jsk ie j  30 VI i 1 VII 1925 r.
** Ibidem, Pismo p rezyd en ta  m iasta do BGK z  dn. 2 VII 1925 r.



świecie". Ostro z nim polem izował Gerszon Praszkier. Stał on na sta
nowisku, iż w warunkach głodu m ieszkaniow ego i trudności zdobycia 
kredytu należy budować „jak najtaniej i jak najwięcej". A* w ięc m ie
szkania małe i prymitywne, byle zapewnić ludziom dach nad głową, 
nie zaś zużywać pieniądze „na kosztowne urządzenia kąpielow e i w y 
gódki przy każdym mieszkaniu robotniczym". W ym ownym  był fakt, 
iż w iększość zebranych poparła Praszkiera. Folkierski w odpowiedzi 
złożył votum separatum.  KRM przyznał na tym że posiedzeniu pierwsze 
raty kredytów — na domy przy ul. Rokicińskiej 92 400 zł, przy al. 
Unii 89 100 zł24.

Po czterech bez mała m iesiącach odezwał 9ię dopiero BGK. Dnia 
26 października 1925 r. poinformował on władze miejskie, iż udzielił 
im pożyczki w  w ysokości 207 000 zł, którą uiści w 12 ratach. W  piśmie 
nie było m owy o ow ych 70 domkach jedynie o 2 „domach robotni
czych" oraz o „mieszkaniach nauczycielskich przy szkołach"25. Jednak
że kwestia budowy tego osiedla była zapew ne nadal aktualna, skoro 
BGK zażądał 20 kwietnia 1927 r. w yjaśnień w sprawie przyznanego  
miastu kredytu w  kw ocie 438 900 zł na „wykończenie 10 domów m iej
skich na Polesiu W idzewskim". W ów czas ostatecznie kwestia ta zos- 
lała definitywnie rozstrzygnięta, gdyż KRM zakomunikował Bankowi 
co nastęipuje: „...ponieważ całe Polesie zostało oddane dyrekcji PKP 
na rozbudowę dworca, w ięc pozostały pas 100 m etrowy wzdłuż ul. 
Rokicińskiej będzie przedstawiał dla miasta w ysoką wartość handlową  
po wybudowaniu dworca, w ięc budowle w yżej w ym ienione zostały  
w zniesione na placach miejskich przy ul. Podm iejskiej zamiast na W i
dzew ie i Polesiu Konstantynowskim"2*.

M agistrat przystąpił do ich budowy w 1926 r. po w ejściu  w życie  
ustaw y z 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast, która choć z tru
dem, ale zabezpieczała częściow ą pomoc finansową w postaci kredy
tów. Domy przy ul. Podm iejskiej 16 i 16a zostały przeznaczone dla 
pracowników m iejskich27. Były to budynki dwupiętrowe, zbudowane 
tzw. system em  zwarto-łańcuehowym  wq projektu Juliana Lisieckiecio, 
który na rozpisanym w tym celu konkursie uzyskał pierwszą naarodo. 
Nadzorował budową architekt miejski inż. W iesław  Lisowski. M iały 
one ogółem  48 mieszkań czterech rodzajów: pojedyncze pokoje małe, 
poiedyncze pokoje większe, mieszkania jednopokojowe z kuchnią oraz 
dwupókojowe z kuchnią. W yposażone by ły  w  ubikacje, urządzenia

«  Ibidem,  t. 19420, Protokół posiedzenia  KRM 14 IX 1925 r„ k. 31.
я  Ibidem, t. 19436, Pismo BGK  z dn. 26 X  1925 r.
se Ibidem, t. 19423, Protokół posiedzenia  KRM 25 IV 1927 r„ s. 6— 7.
27 Księga pam ią tkow a  dziesięc io lecia  samorządu miasta Łodzi. 1919— 1929, Łódź

1930, s. 8?.



kąpielowe, b yły  skanalizowane i m iały podłączenia do sieci w odocią
gów. W okół zaprojektowano zieleńce i ogródki. Dnia 28 listopada 
1928 r. komisja magistracka dokonała ich odbioru28, a w ięc faza w y 
kańczania budynków przypadała na kadencję innej Rady M iejskiej
i innego składu KRM, które to ciała uznały za elem entarny wym óg  
ów czesnego budownictwa m ieszkaniow ego pewne techniczne w yp o
sażenie mieszkań.

Pierwotną w ysokość kom ornego określała uchwała RM z dnia 21 
listopada 1928 r. W ynosiła  ona od najw iększego do najm niejszego  
m ieszkania następująco: 70 zł, 52,50 zł, 22,50 zł oraz 16,50 zł m ie
sięcznie. Ustalenia te obow iązyw ały do 1 kwietnia 1932 r. Na skutek 
pow szechnego zubożenia ludności RM na posiedzeniu 7 kwietnia  
1932 r. postanowiła Obniżyć do 60 zł, następnie za m niejsze m ieszka
n i e — 40 zł, 19 zł i w reszcie za najm niejsze —  14 zł m iesięcznie39.

Dość skutecznie podjęły ów czesne w ładze komunalne budowę m ie
szkań dla nauczycieli. Budowano domy nauczycielskie przy w zno
szonych szkołach, a w ięc przy ul. Podmiejskiej 21, Nowo-M arysiń- 
skiej 1/3, Drewnowskiej 88, Przyszkole 16/20, Bolesława Lim anowskie
go 124, Łęczyckiej 13/15. W  ten sposób nauczycielom  oddano 6 domów, 
121 mieszkań o 291 izbach, w yposażonych w łazienki i w ubikacje30

Na te pierwsze inw estycje m ieszkaniow e miasto zaciągnęło w  la 
tach 1926— 1928 pożyczkę z BGK na sumę 1 220 000 zł31. Także w o- 
parciu o te kredyty rozpoczęto w  1927 r. budowę M iejskiego Domu 
W ychow aw czego przy ul. Przędzalnianej 66/68 oraz kolejnego domu 
czynszow ego przy ul. Aleksandra Napiórkowskiego 76.

W ybrana 9 października 1927 r. RM kolejnej kadencji miała nader 
ambitny program budownictwa. Znajdowała się w nim dalsza budowa 
gm achów szkolnych, szpitala, zakładu kąpielow ego, teatru miejskiego, 
budynku posiedzeń Rady M iejskiej, zakładu utylizacyjnego i innych. 
Jednakże na pierw szy plan w ysunięto  budowę domów m ieszkalnych, 
gdyż mieszkania uznano za „artykuł pierwszej potrzeby na równi 
z pożyw ieniem  i odzieżą". Na ten cel przewidziano w  budżecie nad
zw yczajnym  na rok 1928/1929 około 4 min zł32.

W  1928 r. gmina miejska w ystaw iła 20 domów, w  których znajdo

28 M iejsk ie  d o m y  m ieszkalne  p rz y  ul. Podm iejsk ie j ,  DzZmŁ 4 XII 1928, nr 49(477), 
s. 958.

29 DzZmŁ 21 XI 1928, nr 50(478); 19 IV 1932, nr 16(652), s. 974, 329.
30 Sam orząd m. Łodzi w  1. 1928— 1932, Spraw ozdan ie  Zarządu M ie jsk iego ,  Łódź

1933, s. 177.
31 Protokół  25 (V sesji)  pos iedzen ia  RM z dn. 12 XI 1931 r., DzZmŁ 1931, nr 48 

(631), s. 901.
32 Sam orząd m. Łodzi w  1. 1928— 1932..., s. 152,



wało się 917 mieszkań o 2670 izbach. W szystk ie  one znalazły się  
w zamkniętym stanie surowym. Koszt budowy 1 m3 kształtował się 
poniżej kosztów  w ystępujących w budownictw ie prywatnym. Gdy 
w tym ostatnim w ynosił od 35 do 70 zł, to w budownictwie kom u
nalnym utrzym ywał się na poziomie 32 zł, zaś całkow ity koszt bu
dow y izby znajdował się w granicach 3258 zł33. O gółem  w  latach  
1927— 1932 samorząd miejski w ybudow ał w Łodzi i oddał do użytku  
2119 izb m ieszkalnych, które stanow iły 18% ogółu  w tym okresie  
w zniesionych34.

Wraz z realizacją budownictwa Magistrat podjął w ów czas wielką  
akcję zmierzającą do likwidacji lichwiarskich cen na artykuły budo
wlane. Domagał się od władz objęcia ich ustawą o zwalczaniu lichwy, 
szczególnie zaś dotyczyło to cen cegły, którą «prywatni producenci w y 
jątkowo w ysoko w yw indow ali. Stąd też m iasto zabiegało o w łasne  
cegieln ie i klinkiernie, zaś nad wszystkim i innymi cegielniam i pro
ponowało zaprowadzić zarząd przym usow y oraz obniżyć taryfy za 
przewóz ceg ły 35.

Idea budowy tanich domów, o m ożliwie pełnym  wyposażeniu m ie 
szkań, stawała się dla Rady M iejskiej trzeciej kadencji nader trudna 
do realizacji. Z roku na rok bowiem  można było w ygospodarow ać  
coraz skrom niejsze fundusze na budownictwo. Nadto także kurczyły  
się kredyty. Prezydent Bronisław Ziemięcki pow iedział w związku  
z tym na 7 posiedzeniu V sesji Rady M iejskiej 5 marca 1931 r. —  
,,Co do budowy domów z tanimi mieszkaniami —  nie wyrzekliśm y  
się sw oich poglądów i programu. Na razie jednak —  dodał —  um iesz
czamy tylko kwotę 1 162 000 zł niezbędną na w ykończenie budują
cych się obecnie 12 kam ienic"36. Rada M iejska w  ostatniej fazie swej 
kadencji starała się doprowadzić do końca przygotow anie terenów  
pod budowę tanich domów, które zlokalizowała w  majątkach miej
skich Łagiewniki A. i M arysin III. Zdecydowała się w tym celu za
ciągnąć od Funduszu Pracy pożyczkę w kw ocie 164 250 zł37. W  Ła
giewnikach pod budowę przeznaczono tereny leśne. Sporządzono plan 
parcelacji i zabudowy, następnie przystąpiono do sprzedaży działek. 
W yobrażano sobie, iż zostanie tam zbudowane osiedle m ieszkaniowe

«  W y k a z  d o m ó w  m ieszka lnych ,  w zn ies io n ych  w  r. 1928 w  m. Łodzi,  DzZmŁ 12 XI
1929, nr 46(525), s. 873.

34 Samorząd m Łodzi  w latach 1928— 1932..., s. 186.
33 W a lc zm y  z d rożyzną  a r ty k u łó w  budow lanych ,  DzZmŁ 24 I 1928, nr 4(431), s. 50
36 Expose b u d że to w e  p re zy d en ta  Bronisława Ziem ięckiego,  DzZmŁ 10 III 1931, nr 

10(594), s. 190.
37 Protokół U  posiedzen ia  (VII sesj i)  RM dn. 7 VI 1933 r„ DzZmŁ 15 VIII 1933, 

nr 8, s. 517.



tonące w zieleni, stąd też określono je jako m iasto-ogról38. Nadal też 
RM działała w kierunku takiej kalkulacji w ysokości najmu, by m iesz
kania m iejskie były jednak dostępne dla ludności uboższej. Ogółem  
w latach 1932— 1936 samorząd w Łodzi w ybudow ał 3,5 tys. izb na 
ogólną liczbę 9 tys. izb, które w  tym okresie zdołały wybudować 
jednostki uspołecznione39.

NO W E ROKICIE

Jednym z w iększych przedsięwziąć budowlanych Rady M iejskiej III 
kadencji (1927— 1933) miała być —  jak określono —  kolonia m iesz
kalna na N ow ym  Rokiciu. Zlokalizowano ją na dawnych terenach  
pocegielnianych oraz części osady m łynarskiej Rokicie. Pierwszy pre
cyzyjn iejszy zam ysł zrodził się na posiedzeniu Komitetu Budowy Do
mów Robotniczych 6 lutego 1928 r. Zdecydowano w ów czas ściślejszą  
lokalizację oraz postanowiono rozpisać konkurs40 na plan osiedla i bu
dowę. Na posiedzeniu 8 lutego uznano nadto za niezbędne w yposażyć  
przyszłe osiedla w instytucje socjalne, takie jak ochronki, stację op ie
ki nad matką i dzieckiem, salę na zebrania i rozrywki, w reszcie przy
jęto propozycję, by przeznaczyć odpowiedni teren na boisko, plac 
sportowy i ogród osiedlow y. Propozycje Komitetu zaakceptował 14 lu
tego Magistrat. W dniu 6 marca rozpatrywała tę sprawę radziecka 
komisja do spraw ogólnych pod przewodnictwem  Stanisława K owal
skiego. Referował ją ławnik Roman Izdebski. Sprecyzowano zakres 
zadań Komitetu Budowy oraz om ówiono warunki i program konkursu. 
O stateczny termin jego zakończenia w yznaczono na dzień 29 marca. Na 
referenta całokształtu kw estii osiedla na planowane posiedzenie RM w y 
znaczono W ładysław a D oleckiego41. Dnia 15 marca rozważało ten temat 
plenum Rady M iejskiej, które jednocześnie przem ianowało Komitet Bu
dowy Domów Robotniczych na Komitet Budowy Domów M ieszkalnych  
w Łodzi, oddając pod jego p ieczę sprawę realizacji budowy tego osie
dla42.

*8 Sam orząd m. Łodzi w  latach 1928— 1932..., s. 14. (W 1932 r. ukazdł się  drukiem  
w związku z tym  nader w ym ow ny dokum ent, m ianow icie, liczący  32 stronice „Statut 
osiedla 'M iasto—Las Łagiewniki'

39 f a s  к 6 ł o w  s к a, op. cit., s. 67.
«  Magistrat p rzy s tę p u je  do realizacji  p lanów  budow lanych,  DzZmŁ 14 II 1928, nr 

7(434), s. 98.
41 Budowa dw óch  dzielnic robotnicznych,  „Łodzianin" 10 III 1928, s. 2.
48 APŁ, AmŁ, t. 467, Protokół  5 posiedzen ia  (II sesj i)  RM dn. 15 III 1928 r., к. 14,



Na konkurs dwóch „kolonii m ieszkaniow ych'1 w Łodzi w płynęło  
łącznie 46 projektów. Nagrody za osiedle na N ow ym  Rokiciu otrzy
mali: I nagrodę architekci z W arszaw y R. Gutt i J. Jankowski, II na
grodę także architekci w arszaw scy W. W eker i J. Żurawski, zaś III 
nagrodę J. Dobrzyńska i architekt Z. Łoboda. Nadto przyznano trzy 
wyróżnienia. Autorami pierw szego byli dwaj architekci łódzcy __ J. Łę
czycki i M. Łęczycki, drugiego wyróżnienia F. M orawski z W arszawy, 
a trzeciego architekci J. Łukasik i M. Słońska także z W arszawy. Spe
cjalna komisja 12 czerwca 1928 r. zatwierdziła do realizacji projekt, 
który uzyskał I nagrodę43. Przewidywał on zw arte bloki trzypiętrowe,
o now oczesnych, pełnych światła m ieszkaniach w yposażonych w  gaz, 
ośw ietlenie elektryczne, skanalizowane, z bieżącą wodą. W edług pro 
jektu 10% mieszkań miało być trzypokojowych, 75% dw upokojow ych  
zaś 15" o o jednym pokoju z kuchnią. M iędzy domami zaplanowano  
zieleńce i kwietniki, place zabaw, arterie kom unikacyjne44.

Jednocześnie Komitet Budowy pod przewodnictwem  w iceprezyden
ta Stanisława Rapalskiego na posiedzeniu 11 kwietnia om ówił sprawę 
tzw. planów poiicyjno-budow lanych45. Tym czasem  bliższe pomiary te 
renów pod przyszłe osiedle, na którym już stanął now y budynek szkol
ny, okazały się zbyt małe, by pom ieścić na nich obok domów m iesz
kalnych także infrastrukturę socjalną. Założenia pierwotne przeto zre
dukowano tylko do domów m ieszkalnych, zaś z budynków użytecznoś
ci publicznej zrezygnowano. A le Radzie tej kadencji nawet w tym  
kształcie programu nie udało się zrealizować. Z powodu kryzysu ek o 
nom icznego i zupełnego braku gotów ki zaniechała ona zupełnie budo
w y osiedla na N ow ym  Rokiciu46.

Do projektów tych w róciły władze m iejskie dopiero z początkiem  
1938 r. W exposé budżetowym, gdy oficjalnie zgłaszano zamierzenia 
budowlane, wskazano na budowę bloku m ieszkalnego o małych m iesz
kaniach półtora i dwuizbowych na Rokiciu między ulicami: Przyszko- 
le, C zekanowskiego i Beniow skiego47. Dnia 23 marca tym czasow y pre
zydent miasta zlecił sporządzenie planów i kosztorysów  budowy, jak 
określono —  „mieszkań robotniczych na placu miejskim położonym  
przy ul. Przyszkole". Zatwierdziła tę decyzję Rada Przyboczna na po
siedzeniu 31 marca, gdyż zgodna ona była z postulatam i w ysuw anym i

43 Spraw ozdanie  z działalności W yd z ia łu  B udow nic tw a  w  roku 1928, DzZmŁ, 3 XII
1929, nr 49(528), s. 926.

44 Samorząd m. Łodzi w  latach 1928— 1932..., s. 175.
45 Z Kom itetu B udow y  D om ów  M ieszka lnych ,  DzZmŁ 24 IV 1928, nr 17(444),

s. 282.
46 Samorząd m. Łodzi w  la tach 1928— 1932..., s. 177.
47 Ekspose budże tow e ,  DzZmŁ 15 II 1938, nr 2, s. 113.



przez tąż Radę48. W oparciu o ustalenia architektów 12 lipca W ydział 
Techniczny Zarządu M iejskiego kierowany przez inż. J. Rybołowicza  
wystąpił z wnioskiem  budowy na tym terenie bloku m ieszkalnego
o 96 m ieszkaniach dwuizbowych. W niosek ten poparła 28 lipca Komi
sja Finansowo-Budżetowa. Koszt budowy szacow ano na 930 tys. zł, 
przy czym liczono na pożyczkę w w ysokości 670 tys. zł od T ow arzy
stwa O siedli Robotniczych w W arszawie. W takim kształcie 18 sierp
nia przyjęła ten projekt Rada Przyboczna, działająca w zastępstw ie  
Rady M iejskiej przy tym czasowym  prezydencie Łodzi49. Tymczasem  
udało się jedynie uzyskać pożyczkę w w ysokości 400 tys. zł z Fun
duszu Pracy. Miano ją zwrócić w 100 ratach, poczynając spłaty z dniem  
31 grudnia 1940 r.

Okazało się jednak, iż teren, gdzie zaczęto budowę bloku, przy
legający od strony północnej do placu szkolnego nie był zbyt ko
rzystny pod budowę. Zmniejszono przeto blok do 72 mieszkań, nato
miast podjęto budowę na terenach położonych przy zbiegu ulicy Ro
gozińskiego i Przysżkole. Zaplanowano wybudow anie tam 60 m iesz
kań. D ecyzję tę oraz sprawę finalizowania budowy osiedla podjęła 
już wybrana Rada M iejska ostatniej kadencji. Rozpatrywano tę k w e
stię w ielokrotnie na posiedzeniach plenarnych Rady, Magistratu, oraz 
Komisji Finansowo-Budżetowej. A ngażow ali się  w  realizację planów  
prezydent Jan Kwapiński, w iceprezydenci Artur Szew czyk i Adam  
W alczak oraz wielu radnych (Franciszek Szwajdler, A. Czernik, B. 
Grochowski, W incenty Stawiński). Uznano przy tym, iż nie należy  
się tylko ograniczyć do budynków m ieszkalnych i 21 czerwca 1939 r. 
uchwalono „wznieść na terenie osiedla dom społeczny na pom ieszcze
nie sklepu spółdzielczego, lokalu administracji, czytelni, punktu lekar
skiego itip. o kubaturze ok. 1500 m3"50. Liczono na zw iększoną pożycz
kę od TOR. Realizację tych planów przerwała wojna.

W ładze m iejskie niejednokrotnie podkreślały, iż przyświecała im 
idea budowania mieszkań głów nie dla robotników. M iały więc to być 
mieszkania tanie, ale higieniczne i zdrowe. Za typow e m ieszkanie 
robotnicze zarząd miejski uznał w  1938 r. lokal dwu lub półtoraizbowy  
— a w ięc pokój z samodzielną kuchnią łub wnęką kuchenną, przed
pokojem, spiżarnią, łazienką i ubikacją. Uznał, iż każde takie m iesz
kanie w inno być w yposażone w  gaz, wodę i elektryczność. Dla m iesz
kań w iększych przew idyw ano sam odzielną łazienkę, dla m niejszych zaś

48 Protokół  14 posiedzenia  Rady Przybocznej ,  DzZinŁ 15 V 1938, nr 5, s. 586.
49 Protokół  17 posiedzenia  R ady  P rzyboczne j  p rz y  T y m c za so w y m  P rezyden cie  m. 

Łodzi,  DzZmŁ 15 IX 1938, nr 9, s. 914.
50 Protokół 10 posiedzenia  R ady  M ie jsk ie j  dn. 21 VI 1930 i , DzZmŁ 15 VII 1939, 

nr 7, s. 733, 745.



wspólną. Ogółem zamierzano w ybudow ać w 1938 r. około 250 małych  
mieszkań. W planie tym przewidywano w ybudow anie budynku m iesz
kalnego na terenie majątku m iejskiego Rszew oraz Domu Społecznego  
w M arysinie IIй .

Zabiegi o kredyt na ten cel czyniono wielokrotnie, a g łów nie od 
ТО’Я i BGK. Pierwsze w tym czasie zaniechało niektórych inw estycji 
na terenie Łodzi, zaś Bank miał zw olnione pewne sumy w  w yniku  
spadku zapotrzebowania na kredyt budownictwa indywidualnego, mia
sto przeto kw oty te zagospodarowało. O gółem  w 1938 r. w yn osiły  one
2 350 000 zł, zaś na początku 1939 r. kredyt budowlany sięgnął
1 800 000 zł. W obec ogromu potrzeb m ieszkaniow ych oraz w porów
naniu do innych miast w ielkości te przedstawiały się skrom nie32.

POLESIE KONSTANTYNOW SKIE

Jak widać samorząd miejski podejm ował w ielorakie działania w za
kresie złagodzenia kryzysu  m ieszkaniowego. Na czoło jego poczynań  
jednak w ysuw ał się, według określenia Bolesława Dudzińskiego „pier
w szy racjonalny czyn bojow y na froncie walki z głodem m ieszkanio
wym w Łodzi", który stanowiła „budowa w ielk iej kolonii m ieszkanio
wej na Polesiu Konstantynowskim"*3. Trud ten podjęła Rada M iej
ska III kadencji wybrana w  1927 r. Dla opracowania programu swej 
pracy w yłoniła ona Komitet Budowy Domów Robotniczych. W  jego  
skład wchodzili przedstaw iciele Rady M iejskiej, Magistratu, okręgow ej 
Dyrekcji Robót Publicznych, Koła Architektów oraz W ojew ódzkiego  
Urzędu Zdrowia. W ładze m iejskie reprezentowali: Bronisław Ziemęcki, 
Stanisław  Rapalski, Edmund W ieliński, Roman Izdebski, Antoni Purtal, 
W. Adamski, Ludwik Kuk, Aleksander M argolis54. Rada M iejska na 
posiedzeniu 15 marca 1928 r. przemianowała ten zespół na Komitet 
Budowy Domów M ieszkalnych w Łodzi.

Jeszcze jako Komitet Budowy Domów Robotniczych w yznaczył on 
6 lutego teren pod budowę osiedla oraz konkurs na jego rozplano
w anie przestrzenne, a także na architekturę. M ów iło się, iż kolonia  
owa zostanie usytuowana na Polesiu K onstantynowskim  u w ylotu  
ul. Srebrzyńskiej. Sugestię tę Magistrat przyjął 14 lutego, precyzując 
lokalizację w  północnej części Polesia K onstantynowskiego między u li

51 DzZmŁ 15 IX 1938, nr 9, 11, s. 903, 1155.
s» T y lk o  1800 tys .  z ło tych  k red y tu  budow lanego ,  „Kurier Łódzki" 14 1 1939, s. 4.
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nr 44(472), s. 855.
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cą Srebrzyńską, al. Unii, ul. Solec i Projektowaną. Zreferow jny przez 
W ładysława D oleckiego wniosek Magistratu 15 marca zatwierdziła Ru
da Miejsika. Przed tym pozytyw nie o nim w ypow iedziała się także 
komisja do spraw ogólnych, która pod przewodnictwem Stanisława 
K ow alskiego obradowała 6 marca, a referat o projektowanej bu.Iowie 
w ygłosił w ów czas Roman Izdebski55.

Dnia 2 kwietnia zakończył pracę Sąd Konkursowy. Z 46 nadesła
nych projektów na „nieograniczony konkurs publiczny" zorganizowano  
w ystaw ę w gmachu Gimnazjum im. J. Piłsudskiego przy ul. H. Sien
kiewicza 46. Przyznano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Nagrodę 
pierwszą otrzymał projekt architektów S. M onasterskiego i R. Ostoi- 
-Chodkowskiej z W arszawy, drugą otrzymali architekci J. Łukasik
i M. Słońska również z W arszawy. W yróżnienia przypadły także a u 
torom warszawskim — R. Guttowi i J. Jackowskiemu. Poza konkursem  
rozpatrywano projekt architekta łódzkiego — W iesława L isow skiego56.

1 ym czasem  11 kwietnia Komitet Budowy pod przewodnictwem
S. Rapalskiego om ówił plany połicyjno-budowlane przyszłego osiedla. 
N astępnie w ykonane zostały kosztorysy, które po zatwierdzeniu przez 
Inspekcję Budowlaną, przyjął 4 czerwca Komitet Budowy. Z kolei na 
w ykonanie budowy ogłoszono przetarg, zaś 4 lipca Komitet powierzył 
kontrolę nad realizacją przedsięwzięcia naczelnikowi W ydziału Budow
nictwa inż. W ołodźce.

Magistrat początkowo przyjął oferty trzech firm budowlanych i i 6 
lipca zlecił im budowę pierw szych czterech bloków. Dwa miało w yko
nać Krajowe Towarzystwo Budowlane (Ka-Te-Be), jeden W arszawska 
Spółka Budowlana oraz jeden łódzka firma ,,I. Tyllera". Ponieważ 
W arszawska Spółka Budowlana nie dopełniła warunków wadialnych, 
Magistrat 8 sierpnia zerwał z nią umowę, a budowę tego bloku po
wierzył firmie ,,I. Tyller".

U roczyste wm urowanie pierw szych cegieł w  fundamenty domów od
było się 11 sierpnia. W iceprezydent miasta Edmund W ieliński w  oko
licznościow ym  przem ówieniu zw rócił uwagę, iż „dotychczas łódzcy ro
botnicy budowlani w znosili domy i pałace jedynie dla możnych i bo
gatych, obecnie zaś klasa robotnicza Łodzi, dzięki in icjatyw ie i stara

55 Budowa dw óch  dzielnic robotniczych ,  „Łodzianin" 10 111 1928, s. 2.
DzZmŁ 9 XII 1929, ni 49(528), s. 926. (Na odbyw ającą się  w 1929 w  Poznaniu  

Pow szechną W ystaw ę Krajową samorząd łódzki w y sła ł m. in. m odel kolonii m ieszka
niow ej na Polesiu K onstantynow skim , za co od k ierow nictw a w y sta w y  u zysk ał na
grodę). Samorząd  ni. Łodzi w  latach 1928— 1932..., s. 292.



niom Magistratu, rozpoczyna w ielk ie dzieło budowy zdrowych i tanich
mieszkań dla najbardziej potrzebujących"57.

Prace nabierały rozmachu. Na początku września zatrudnionych by
ło 1300 robotników. Jednocześnie Komitet Budowy rozpatrywał projek
ty i usytuow anie w szystkich elem entów  infrastruktury. W  osiedlu bo
wiem przewidyw ano wieżą ciśnień, szkołę o 26 klasach, a właściwie 
dwie szkoły bliźniacze po 13 oddziałów, przedszkole, stację opieki nad 
matką i dzieckiem, pom ieszczenia biurowe i handlow e dla kooperatyw, 
salę konferencyjną dla zebrań, czytelnię, kawiarnię, kino oświatowe 
względnie teatr, na użytek nie tylko m ieszkańców osiedla, ale całej 
dzielnicy Polesie, pralnię mechaniczną.

Zadaniem pierwszoplanowym  pozostaw ały domy m ieszkalne. O gółem  
zaplanowano 33 bloki o 1552 mieszkaniach. Zamierzano pierw sze 20 
z nich „w czterech kom pleksach o ogólnej liczbie 1000 mieszkań" w  sta
nie surowym oddać do 15 grudnia. Plany te zrealizow ano do 30 listopa
da 1928 г., a w ięc na dwa tygodnie przed terminem58. Łącznie m iały 
one 1029 mieszkań, a 2671 izb59. Spośród tych m ieszkań 75% to dwa 
pokoje z kuchnią, 15% jednopokojow ych z kuchnią, a 10% trzypokojo
w ych z kuchnią. Każde m ieszkanie nadto w yposażone było w ubikację. 
Przewidywano instalację urządzeń gazow ych, ogrzew czych oraz wod
no-kanalizacyjnych60.

Sprawy te 14 listopada były przedmiotem roboczych obrad Komite
tu Budowy. Komitet 26 listopada rozstrzygał plany architektury tereno
wej, tj. skwery, zieleńce, p lace zabaw, arterie kom unikacyjne, ogrodze
nia, bramy, furtki, latarnie. Nad kw estią budowy studzien w osiedlu  
debatowano 15 grudnia. Dalsza budowa tego osiedla w ysunęła się na 
czoło zadań władz miejskich w 1929 r. Stanowiła ona największą pozy
cję w budżecie w dziale budowlanym 61.

Z początkiem 1929 r. M agistrat ogłosił konkurs na roboty wodno-ka
nalizacyjne i zainstalow anie ośw ietlenia elektrycznego oraz przewodów 
gazow ych. Teren osiedla zdecydow ano ośw ietlić lampami gazowymi. 
W niosek Komitetu Budowy co do zainstalowania ogrzewania centralne
go nie uzyskał jednak aprobaty Magistratu. W obec tego postanowiono, 
iż w  m ieszkaniach zbudowane zostaną p iece węglowe®2.

57 W m urow an ie  p ierw szych  ceg ie ł  na kolonii m ie szk a n io w ej  na Polesiu K on
s tan tynow sk im ,  DzZmŁ 21 VIII 1928, nr 34(462), s. 669.

58 Samorząd m. Łodzi  w  latach 1928— 1932..., s. 153.
58 B. K ö h l e r ,  M ają tek  kom unalny  m iasta Łódź,  DzZmŁ 15 VII 1934, nx 7 ,s.  244.
60 Księga p am ią tkow a  dziesięc io lecia  samorządu miasta  Łodzi 1919— 1929, Łódź
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Dnia 1 lutego ławnik R. Izdebski wraz z komisją dokonał inspekcji 
budowy. Stwierdzono, iż zakończono staw ianie murów, pokryto dachy
i sklepienia, natomiast pozostały nie w ykonane sklepienia w  klatkach  
schodowych, nie w ybudow ane kominy, nie um ocowane rynny ściekow e. 
Prowadzące te roboty firmy „I. Tyller" i Ka-Te-Be winne były całko
w icie zakończyć sw e prace do połow y 1929 r.6:l Natom iast do końca ro
ku zamierzano zamknąć roboty w ykończeniow e.

Prace w ykończeniow e prowadzono najpierw w 8 budynkach. Zatrud
niono przy nich około 300 robotników*4. W sierpniu Komitet Budowy 
rozstrzygnął już takie sprawy, jak roboty stolarskie, w entylacje stry
chów, urządzenia pod kuchenki gazow e, wentylatory, poręcze kuchen- 
nee>. W e wrześniu załatw iano sprawy otoczenia parkanem terenu ko
lonii od ul. Srebrzyńskiej, odwodnienia 6 budynków spośród dalszych  
w zniesionych w stanie surowym, instalow anie piorunochronów, urzą
dzanie stacji pomp w osiedlu. Oddanie do użytku pierw szych domów  
przewidyw ano na 1 grudnia 1929 r.ee Roboty w ykończeniow e jednak  
znacznie się przeciągnęły, dopiero na początku lutego 1930 r. ławnik  
R. Izdebski zakom unikował K om itetowi Budowy, iż 8 trzypiętrow ych  
budynków zostało na osiedlu całkow icie ukończonych.

Był to nader ważny moment w budowie osiedla, gdyż władze m iejs
kie m ogły teraz wystąpić, poprzez Komitet Rozbudowy Miasta, do BGK 
o dalszą pożyczkę oraz konw ersję dotychczasow ych warunków kredy
towania 8,5 min zł z krótko na długoterm inowe. Dnia 6 marca Rada 
M iejska debatowała o zasadach przydziału ukończonych m ieszkań oraz
o w ysokości czynszu. Okazało się, iż sprawy te w yw oła ły  ostrą i d ługo
trwałą dyskusję. Socjaliści postulow ali przydzielać m ieszkania najbar
dziej potrzebującym, a w ięc bezdomnym oraz m ieszkającym  w małych, 
w ilgotnych i ciem nych pom ieszczeniach, nie nadających się na m iesz
kania. W yw oływ ało to gw ałtow ny sprzeciw innych frakcji radzieckich, 
w tym także członków NPR-Lewicy — Ludwika W aszkiew icza, W acła
wa W ojew ódzkiego i Bolesława Fichny. „Robotnik" postawę tych rad
nych uznał za „najwyższy dowód zdrady robotniczej" i skomentował: 
„Enperowcy, tak jak i kam ienicznicy, chcieliby, by robotnik nadal m iesz
kał w norach, piwnicach, na poddaszach, byleby nie w  jasnem, słonecz- 
nem, obszernem, suchem i z wygodam i mieszkaniu"®7.

и  Kolonia m ieszkaniow a  na Polesiu K ons tan tyn ow sk im ,  DzZmŁ 12 II 1929, nr 
7(487), s. 116.

64 Działalność W yd z ia łu  Budownictwa,  DzZmŁ 18 VI 1929, nr 25(505), s. 474.
65 Z Komitetu B udow y  Dom ów  M ieszka lnych,  DzZmŁ 6 VIII 1929, nr 32(512), 

s. 594.
M Budowa kolonii na Polesiu K ons tan tyn ow sk im ,  DzZmŁ 24 IX 1929, nr 39(518), 

s. 699.
67 M ieszkan ia  na Polesiu są dla robo tn ików ,  „Łodzianin" 8 III 1930, s. 4.



W następnym etapie zaplanowano w ykończenie do końca 1929 r. 
dalszych 6 domów. Jednocześnie gazownia miejska instalow ała ośw ie
tlenie na zewnątrz w ykończonych budynków i zam ontowała 37 latarń. 
Opracowano nadto program robót ziem nych i brukarskich88. Coraz bar
dziej jednakże odczuwało się brak środków finansow ych. Istniejące, 
niesłychanie skromne, stopniow o wydatkowano. W ładze m iejskie u siło 
w ały koordynować in icjatyw y budowlane, by zabezpieczyć gotów kę na 
zaplanowane w ykańczanie domów na Polesiu. W skazyw ały na potrze
bę ..oddania w jak najszybszym  czasie jak najw iększej ilości mieszkań  
do użytku", z czym wiązała się ściśle sprawa w ykańczania osiedla*9. 
Podejm owały w tym duchu określone decyzje praktyczne, publicznie 
apelow ały do różnych instytucji gospodarczych i społecznych w  Łodzi
o zrozumienie doniosłości tej sprawy. Urabiały opinię publiczną miasta 
w przekonaniu, iż „budowę kolonii m ieszkaniowej na Polesiu Konstan
tynowskim  uznać należy za doniosłe posunięcie naprzód sprawy budow
nictwa społecznego, tak ważnej nie tylko dla Łodzi, ale i dla całego  
kraju"7ft.

Tymczasem w ystępow ały coraz w iększe opóźnienia w prowadzeniu  
robót ze strony firm budowlanych. Toteż 9 maja 1930 r. Magistrat, na 
w niosek W ydziału Budownictwa, w ezw ał firmę „I. Tyller" do ostatecz
nego w ykończenia robót w  jak najkrótszym czasie „pod rygorem skut
ków przewidzianych w  umowie"71. Próba zdyscyplinow ania firmy była
o tyle jałowa, że i w ykończenie dalszych 6 domów władze miasta po
leciły  także jej „jako najtańszej". U czyniły to co prawda po dłuższych  
wahaniach, gdyż termin zgłoszenia ofert w drodze publicznego prze
targu upłynął 21 maja, zaś decyzja M agistratu została ostatecznie pod
jęta po 20 sierpnia. I choć widziano, iż w ykonaw ca ten nie okazał 
się najbardziej terminowym, to jednak przew ażył wzgląd finansow y. 
Także dalsze prace w ykończeniow e powierzano firmom najtańszym —  
m ianowicie roboty kanalizacyjno-w odociągow e warszaw skiej firmie 
„Bronisław Geisler, Okólski i Patsche", zaś elektrotechniczne łódzkiej 
firmie „Leona Tyllera"72. Um ow y z nimi w  im ieniu władz miasta pod
pisał w iceprezydent E. W ieliński i ławnik R. Izdebski7*.

*■8 O św ie t len ie  i zabrukow anie  kolonii na Polesiu K ons tan tyn ow sk im ,  DzZmŁ I IV
1930, nr 13(545), s. 268.
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W łasnym i już siłami M agistrat prowadził porządkowanie i zagospo
darow yw anie tereniu osiedla, a głów nie zaś budowę ulic niezbędnych  
już pierwszym  mieszkańcom. Jednakże zarówno prace w ykończeniow e  
w  budynkach, jak i w  otoczeniu zewnętrznym  szły coraz w olniej, gdyż 
nasilały się braki finansowe. W ładze m iejskie zaczęły stopniow o zda
w ać sobie sprawę, iż pierwotne rozmiary osiedla b yły  zbyt ambitne na 
aktualne m ożliwości. K ryzys coraz silniej dawał się w e znaki. Podjęto 
przeto dramatyczną, ale jedyną w  takiej sytuacji decyzję — rezygna
cji z planow anych zamierzeń, a ograniczono się do w ykończenia roz
poczętych budów. Tak w ięc na zaplanow ane 33 bloki postanowiono do
prowadzić cio końca ow e 20, które w  stanie surow ym  udało się posta
w ić jeszcze w  pierwszym  roku kadencji tejże Rady M iejskiej. W ykań
czane domy w  latach 1930— 1931 na polecen ie władz w ojew ódzkich mia
ły  w iększą liczbę mieszkań małych, jednoizbowych z kuchnią, niż pier
wotnie planowano74. Tak w ięc osiedle zaplanow ane na „wielką kolonię  
mieszkalną" okazało się przedsięw zięciem  dość skromnym. Prezydent 
miasta Bronisław Ziemięcki, choć świadom, iż była to jedynie częścio 
wa realizacja budowy domów z tanimi mieszkaniami, uznał jednak, że 
nawet w  tych wym iarach w ysiłk i miasta oddziałały inspirująco na ini
cjatyw y innych instytucji społecznych, że w p łynęły  na obniżenie cen za 
mieszkania kom unalne i jednak w  pewnym  stopniu zaham owały spe
kulację m ieszkaniową.

Koszt budow y tego osiedla w yn iósł 20 093 101,73 zł. Z tego około
13 min stanow iły pożyczki, zaś ponad 7 min dały w p ływ y miasta. P ie
niądze czerpano z pożyczki tzw. dolarowej, z Państw ow ego Funduszu 
Rozbudowy, z Komitetu Rozbudowy Miasta i w reszcie z w pływ ów  b ie
żących. O siedle przeto, nawet w  tej okrojonej postaci, stanow iło nadal 
najw iększą inw estycję m ieszkaniową samorządu75.

W  latach następnych, gdy sytuacja ekonom iczna się poprawiła, za
częto stopniow o wracać do pierwotnych ustaleń zawartych w projek
cie budow y osiedla76. Z początkiem 1938 r. podjęto ponow nie kw estię  
budow y pralni i suszarni w  osiedlu, czego nie udało się poprzednio zrea
lizow ać z powodu braku gotów ki. Zrodził się w ów czas także zamiar 
wybudow ania dla potrzeb m ieszkańców  garaży. W niesiono ten temat 
do projektu budżetu na rok 1938— 1939. Także w tedy nawiązano do 
pierw otnych zamiarów rozbudowy substancji m ieszkalnej osiedla. 
W  budżecie przewidziano sumę w  w ysokości 1 min zł na podjęcie bu

74 Sam orząd  m. Łodzi w  latach 1928— 1932..., s. 153, 175.
75 B. Z i e m i ę c k i ,  Rzut oka na działalność samorządu łó dzk iego  w  pięcioleciu  
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dowy ,,bloków o małych m ieszkaniach półtora i dwuizbowych" wzdłuż 
ul. F. Perla. Przewidziano budowę około 250 małych m ieszkań77. A le  
również i w ów czas sprawy się odw lekały z powodu trudności finanso
wych i niem ożności uzyskania kredytów 78.

Po zasiedleniu pierwszych 8 domów na osiedlu władze m iejskie po
stanow iły ,,nadać trwałe miano w ybudow anej kolonii robotniczej"
i w czerwcu 1930 r. podjęły uchwałę, by nazwać ją „Osiedlem  M iejs
kim im. M ontwiłła-M ireckiego". Także i nazwy ulic, z inspiracji socja
listów, przypominały postacie „zasłużonych bojowników o niepodle
głość i w yzw olen ie społeczne klasy pracującej". W ytyczone na osiedlu  
ulice otrzymały nazwy —  Henryka Barona, Gustawa Daniłow skiego, 
Franka Gibalskiego, Bolesława Jędrzejew skiego, Stanisława K siężczy- 
ka, Stanisława Kunickiego, Karola Marksa, Ludwika M ierosław skiego, 
Feliksa Perla, Zygmunta Podlewskiego, K saw erego Praussa, Aleksandra 
Sulkiewicza, Borucha Szulmana, Piotra Ściegiennego, Stanisława W or
cella, W aleriana W róblew skiego79.

Zasiedlanie rozpoczęło się w marcu 1930 r. W dniach 24—28 marca 
chętni mieli pobrać deklaracje i w ypełn ić odpowiedni blankiet. O m iesz
kania m ogły się starać rodziny, nie zaś osoby samotne, także te, które 
były stałymi mieszkańcami Łodzi, a mieszkań nie posiadały lub zam iesz
kiw ały lokale nie odpowiadające warunkom zdrowotnym. W ładze bez
pośrednio oraz za pośrednictwem  prasy inform owały nadto, iż kandy
daci winni w ypełniać ankiety zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż 
w przeciwnym  wypadku, gdyby kontrola stwierdziła fałszyw ość informa
cji, ubiegający straciłby prawo do otrzymania mieszkania. O przydzie
leniu mieszkania decydow ać miała liczba uzyskanych punktów. U bie
gający uzyskiw ał punkty za każdego członka rodziny razem z nim za
mieszkującego w jednym mieszkaniu. Dodatkowe punkty przysługiw a
ły, gdy się było sublokatorem, gdy w jednej izbie mieszkała w ięcej niż 
jedna rodzina, gdy m ieszkanie położone było w  suterenie, na podda
szu, było ciem ne itp. Prawo do otrzymania m ieszkania jednopokojow e
go przysługiw ało rodzinie conajm niej dwuosobbwej, dwupokojowego  
rodzinie co najmniej czteroosobow ej, trzypokojow ego rodzinie składają
cej się co najmniej z sześciu  osób. Ten system  wprowadzono —  jak 
zapewniał „Łodzianin” —  by zabezpieczyć pierw szeństw o w szystkim  
tym, którzy znajdowali się w najgorszych warunkach m ieszkaniowych,

77 Expose buclżelowe,  DzZmŁ 15 II 1938, nr 2, s. ИЗ.
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którzy cierpieli „wskutek tych warunków zarówno na zdrowiu jak
i moralnie"8".

Przydzielaniem  m ieszkań w  osiedlu zajmowała się specjalna komisja, 
w skład której wchodziło sześciu  radnych i trzech przedstawicieli M a
gistratu. Rada M iejska do kom isji skierowała: Edwarda Andrzejaka, 
Gustawa Ewalda, Jana G dańskiego, Lwa Holenderskiego, Szmula Mil- 
mana, Benjamina Russa. Magistrat desygnow ał W. Adam skiego, Ludwi
ka Kuka, A ntoniego Purtala. Ławnicy Adamski i Kuk byli upow ażnie
ni, w  imieniu władz miejskich, podpisyw ać kontrakty z lokatorami. Kon
trakty określały warunki osiedlania i w ysokość czynszu.

Czynsz w ynosił: za pokój z kuchnią na III piętrze, bez kąpielow e
go, w zględnie alkierzyka —  35 zł m iesięcznie, za pokój z kuchnią na 
III piętrze z kąpielowym , w zględnie alkierzykiem  40 zł m iesięcznie. Za 
pokój' z kuchnią na II, I piętrze oraz parterze z kąpielowym  w zględnie  
z alkierzykiem  45 zł m iesięcznie, za pokój z kuchnią na II, I piętrze 
oraz parterze bez kąpielow ego i alkierzyka 40 zł m iesięcznie, za w szy
stkie m ieszkania dw upokojowe z kuchnią 60 zł m iesięcznie, za trzypo
kojow e z kuchnią 100 zł m iesięcznie w 1930 r., zaś w  1931 r. —  107 zł81.

W  pierwszej grupie przyznano m ieszkania 430 rodzinom. „Rodzinom  
w g określenia 'Łodzianina' —  w yrw anym  ze szpon gruźlicy i reum atyz
mu, z ohydnych nor na poddaszach i w ilgotnych suteryn"82. W  gru
pie tej znaleźli się też pracow nicy Zarządu M iejskiego. W obec nich  
M agistrat podjął decyzję, iż należność za mieszkania potrąci przy w y 
płacie poborów83. Druga grupa lokatorów, którym komisja przyznała 
m ieszkania w  osiedlu, podpisała um owę z Zarządem M iejskim 23 lip 
ca 1931 r. w  sali posiedzeń Rady M iejskiej przy ul. Pomorskiej 16. Um o
w y  objęły 181 mieszkań, w  tym 118 jednoizbowych, 36 dwuizbowych
i 27 trzyizbow ych84.

Zasiedlanie w 1931 r. odbyw ało się na takich sam ych warunkach, 
jak w  roku poprzednim. Co prawda odzyw ały się g łosy, by czynsze  
podnieść, jednakże Rada Miejska, mimo różnorakich nacisków  zdecy
dowała utrzymać komorne na dotychczasow ym  poziomie, zarówno ze 
w zględów  formalnych (tzn. zaw artych kontraktów) jak i z tego powodu,

80 Kto  m o że  starać się  o m ieszkanie  w  kolonii  m ie szk a n io w ej  na Polesiu K ons tan
tyn ow sk im ,  „Łodzianin" 22 III 1930, s. 4.

81 „Łodzianin" 8, 22 III 1930, s. 4, 43; DzZmŁ 23 VI 1931, nr 25(609), e. 504.
8* Kto m oże  starać s ię  o m ieszkanie  w  kolonii  m ie szk a n io w ej  na Polesiu Kon

s ta n tyn o w sk im ,  „Łodzianin” 22 III 1930, s. 4.
8ł O sied le  M ie jsk ie  im. M ontw il la -M ireck iego ,  DzZmŁ 1 VII 1930, nr 26(558), 

s. 499.
84 Podpisanie  um ów  z p rzy s z ły m i  m ieszkańcami M ie jsk iego  Osiedla  im. Montwilla-  

-M i reckiego,  DzZmŁ 4 VIII 1931, nr 31(615), s. 618.



i ż  „podw yższenie komornego uniem ożliw iłoby zam ieszkanie w tej ko lo 
nii rodzinom robotniczym i pracowniczym "8'.

W  wyniku postępującej pauperyzacji m ieszkańców  na skutek prze
w lekłego kryzysu ekonom icznego kom isaryczny zarząd miejski w e  
wrześniu 1933 r. zdecydow ał nawet obniżyć czynsz dzierżawny za m ie
szkania w  domach miejskich, w tym także w osiedlu M ontwiłła-M irec
k iego8*. W  lutym 1934 r. obniżył on nadto komorne za lokale handlowe 
w tym że osiedlu87.

W  1935 r. na forum Rady M iejskiej zarysow ały się w  kw estii w y so 
kości czynszu dwie tendencje. Jedna, wywodząca się ze środowiska 
ów czesnej w iększości Rady, którą stanow ili przedstaw iciele ugrupo
wań prawicow ych, podnosiła sprawę strat finansow ych, jakie ta in
w estycja  przynosiła. W skazyw ali ci radni na zadłużenie miasta w BGK 
oraz na fakt, iż niem ożność w yw iązania się ze spłat rat i odsetek po
wodowała nakładanie za to na gm inę miejską kar, co jeszcze dodatko
wo utrudniało jej sytuację finansową. Podważano w  ogó le racjonalność 
ten inw estycji. N ie ustrzegł się tak jednostronnej opinii naw et M ie
czysław  Hertz, gdy oględnie wprawdzie, ale pisał: „Kierujemy się 
szczerym sentym entem  dla samorządu łódzkiego, powstrzymując się od 
krytyki dotyczącej osiedla M ontwiłła-M ireckiego"8*.

Inny pogląd reprezentowali socjaliści. U ważali oni, iż mieszkania te 
w inny być dostępne dla robotników. Postulowali przeto, by w ysokość  
komornego skalkulować na takim poziomie, aby robotników stać było  
je opłacać. Postulowali zatem obniżkę czynszu. W niosek taki radni 
Frakcji Jedności Socjalistycznej zgłosili na posiedzeniu Rady M iejskiej
14 lutego 1935 r. Była to w ięc opinia przedstaw icieli PPS, Bundu i N ie 
m ieckiej Socjalistycznej Partii Pracy. Jednakże w iększą liczbą głosów  
w niosek ten został uchylony, a Rada M iejska postanowiła przejść nad 
nim do porządku dziennego89.

Sprawa statusu społeczno-zaw odow ego m ieszkańców  osiedla okaza
ła się nader skomplikowana. W założeniach miało być ono dla robotni
ków. Jednakże czynsze kształtow ały się zbyt w ysoko, jak na m ożli
w ości płatnicze zdecydow anej w iększości robotniczych rodzin. Jeśli bo
wiem  dla czteroosobowej rodziny niezbędne było m ieszkanie dwupo-

«5 Zmiany w budżecie  m ie jsk im  na rok 1931— 1932, D z Z m Ł  8 IX  1931, n r  3 6 (620 ), 
s  680.

86 Z życ ia  zarządu m. Łodzi, D zZ m Ł  15 X  1933, n r  10, s. 618.

87 D ecyzja  kom isarza  rzą d o w eg o  m. Łodzi za miesiąc lu ty  1934, D z Z m Ł  15 III
1934, n r  3, s. 99.

8S M . H o r t  z, Znaczenie łó dzk iego  okręgu gospodarczego  i jego upośledzenie ,  
Ł ó d ź  1935, s. 105.

88 Protokół  6 posiedzen ia  (I sesji)  HM dn. 14 II 1935 r„ D zZ m Ł  15 III 1935, n r  3,
6. 211.



kojowe, to komorne zań (60 zł m iesięcznie), przy średnich zarobkach 
w przem yśle w łókienniczym  w ynoszących około 150 zł na m iesiąc sta
now iło 40% ich w ielkości. N aw et przy jednoizbowym  mieszkaniu, gdy  
czynsz w ynosił od 23 do 26% zarobków robotnika, przekraczał on je 
go stan nie mówiąc o tym, iż kształtował się znacznie p o w y żej‘pozio
mu postulow anego przez organizacje robotnicze90. Toteż osied le za
m ieszkiwane było g łów nie przez lepiej zarabiających. W edług ustaleń  
M ieczysław a Hertza na osiedlu tym zam ieszkiw ało w  ogólnej liczbie 
1024 rodzin — 312 rodzin urzędników różnych instytucji, 247 rodzin 
w ojskow ych, 172 urzędników miejskich, 84 rzem ieślników, 66 nauczy
cieli, 63 przedstawicieli różnych w olnych zawodów, 62 urzędników ko
lejow ych, a jedynie 18 robotników91. Część mieszkań też przez dłuższy  
czas pozostawała nie zajęta, co przynosiło miastu coroczny deficyt. N a
leży jednakże zaznaczyć, iż w pierw szych latach po zasiedleniu kolonie  
m ieszkaniow e w Łodzi dawały miastu dochód. W  1932 r. na ich eksp loa
tację w ydano 267 000 zł, ale przyniosły one 387 000 zł dochodu, a w ięc  
120 000 zł nadw yżki92. W  miarę upływ u czasu jednak sytuacja się po
gorszyła.

Dążąc do zm niejszenia deficytu, podjęto kontrolę gospodarki w  o sie
dlu. Trwała ona dosyć długo i z początkiem 1936 r. Urząd Kontroli za
kończył prace93. Przede w szystkim  zamierzano podnieść dyscyplinę  
opłat komornego. W ielu  lokatorów bowiem zalegało z opłatami, co jak 
wykazała kontrola było głów nie w ynikiem  utraty przez nich stałej pra
cy. W ielu  też zrezygnow ało na skutek tego z mieszkań w osiedlu, po
zostając jednak dłużnikami miasta. Komisja Rewizyjna składając 
sprawozdanie za okres 1936— 1937 stwierdziła, iż ,,w gospodarce finan
sow ej osiedla im. M ontwiłła-M ireckiego widoczna jest znaczna popra
wa w e w pływ ach czynszu bieżącego, jednakże stan zaległości jest jesz
cze poważny i należy dążyć do ich zm niejszenia przez energiczne inka
sa tak dobrowolne jak i egzekucyjne, w wypadkach zaś ustalenia bez
względnej nieściągalności — odpisać pretensje na straty1'94.

W ielokrotnie też Zarząd M iejski, indagowany przez przeciwników  
tej inw estycji, składał w yjaśnienia ze sw ych  działań egzekucyjnych. 
W  styczniu 1938 r. informował, iż za leg łe komorne od byłych lokatorów  
osiedla stale i system atycznie rewindykuje „w drodze dobrowolnej

110 M r o c z k  a , op. cit., s. 183.
!1 H e r t z ,  op. cit., s. 105.

N a d w y ż k i  i n iedobory  p rzeds ięb iors tw  kom unalnych w lalach 1931 1932, o p r a ć .  
K. R o m a n i u k ,  W a r s z a w a  1934, s. 15.

113 D zZ m Ł  15 II  1936, n r  2, s. 79.

84 Spraw ozdanie  Kom isji  R e w izy jn e j  za  r. /9 3 6 /1 9 3 7 , D z Z m Ł  15 V I  1938 n r  1 
s. 60.



i egzekucyjnej". Nadal zauważał jednak, iż natrafiał na trudności ,,gdyż 
w iększość byłych lokatorów pozostaje bez stałej pracy". Ponownie prze
to sugerował, iż w  wypadkach „bezspornie" ustalonych jako n ieścią
galne W ydział Gospodarczy będzie zm uszony w ystąpić z wnioskiem
o um orzenie95.

W tym kierunku poszły też działania Antoniego Purtala, naczelni
ka W ydziału Gospodarczego. Akcja umorzeń dotyczyła byłych lokato
rów. W grę w chodziły dwie ich grupy. Jedną stanow ili zmarli, a drugą 
pozostający bez stałego zatrudnienia. Dnia 11 stycznia 1938 r. w ystą 
pił on z wnioskiem  umorzenia komornego od 34 zmarłych lokatorów, 
a w maju od 8 zmarłych. Umorzone łącznie w  obu w ypadkach sum y  
w ynosiły  „z tytułu za ległego komornego, opłat kanalizacyjnych i kosz
tów egzekucyjnych" 18 068,67 zł9®.

Także dwukrotnie umarzano n ieściągalne komorne od byłych loka
torów, od dłuższego czasu bezrobotnych. Dnia 24 maja umorzono 89 
dłużnikom, a 3 listopada 376 osobom na łączną sumę 82 566,51 zł97. O gó
łem więc w 1938 r. w ładze m iejskie um orzyły n ieściągalne komorne 
w osiedlu M ontwiłła-M ireckiego w  kw ocie 100 635,18 zł.

Jednakże mimo tych kłopotów, a naw et strat i mimo, iż skromne 
rozmiary osiedla nie m ogły w ydatnie poprawić stosunków  m ieszkanio
wych w Łodzi, to wszakoż jego w ybudow anie było przedsięw zięciem  
doniosłym  i ze w szech miar pożytecznym , choćby tylko dlatego, iż 
próbowało p r a k t y c z n i e  w yjść na przeciw  najistotniejszej trosce 
proletariuszy, najliczniejszej i najbardziej upośledzonej grupie m iesz
kańców miasta,

MIESZKANIA DLA BEZDOMNYCH

Samorząd miejski podjął specjalny rodzaj budownictwa m ieszkanio
w ego m ianowicie mieszkania dla bezdomnych. Jak- można sądzić 
z w yników  dotychczasow ych badań, działania te m iały w yraźnie dwie  
fazy. Pierwsza wiązała się z RM u schyłku drugiej kadencji. M ianow i
cie  latem 1927 r. zdecydow ała ona na placach m iejskich wybudować  
3 czynszow e domy trzypiętrowe, by jak ośw iadczyła „przysporzyć bez
domnej ludności pewną ilość mieszkań". Budowę zlokalizow ano w  trzech 
różnych miejscach, a to przy ul. 6 Sierpnia, przy ul. Karolewskiej oraz 
przy ul. M arysińskiej. Na pierwszym  placu miał stanąć dom, w  którym  
m ieściło by się 48 pokoi i tyleż kuchni, zaś w drugim domu miało być

93 W yja śn ien ie  zarządu m ie jsk iego ,  DzZmŁ 15 VI 1938, nr 1, s. 65.
•• DzZmŁ 15 III 1938, nr 3, s. 279; 15 VI 1938, nr 6, s. 667.
97 DzZmŁ 15 VI 1938, nr 6, s. 668; 15 XI 1938, nr 11, s. 1160.



po 116 pokoi i tyleż kuchni, a przy ul. M arysińskiej planowano budowę 
242 pokoi i 192 kuchnie. Plan obejm ował zatem 406 pokoi i 356 kuchni, 
czyli 762 izby m ieszkalne. Projekt ten przeszedł przez w szystk ie kom ór
ki samorządowe, zaopiniował go pozytyw nie KRM, zgłosił gotow ość  
realizacji M agistrat98.

W ydział Budowlany M agistratu w oparciu o plany architektów  W ie
sława Lisow skiego i W. K ow alew skiego sporządził kosztorysy. Liczono 
na pożyczkę z BGK w w ysok ości 2 386 000 zł. O takąż sumę do banku 
w ystąpił KRM, zaś na posiedzeniu 24 października 1927 r. przyznał 
z tej sumy w  pierwszej racie 849 000 zł99. W  oparciu o tę decyzję w dwa 
dni później M agistrat podjął uchwałę o budowie. W szystkie te poczyna
nia przypadły już na początek RM trzeciej kadencji, która na posiedze
niu plenarnym 31 stycznia 1928 r. w  pełni je zaaprobowała100. Tym cza
sem, mimo przyrzeczeń —  BGK kredytów  nie przyznawał, gdyż uznał, 
iż zbyt późno starano się uruchomić roboty. Rada czyniła usilne stara
nia, jednak sumy te przepadły. Z pierw otnych planów m usiano w ięc  
zrezygnow ać i z trzech projektowanych domów wybudowano tylko je 
den ,,dla bezdom nych i eksm itowanych" przy ul. Aleksandra N apiór
kow skiego 76 w oparciu o skromną, w  porównaniu do założeń, d ługo
terminową pożyczkę, dość w ysoko oprocentow aną101.

Dom, w  którym znajdowało się 128 izb, miał trzy typy mieszkań — 
jednopokojow e z kuchnią, dw upokojow e z kuchnią oraz dw upokojowe 
z kuchnią, łazienką i wygódką. Komorne ustalono w  następującej w y 
sokości: za pierw sze 35 zł m iesięcznie (420 zł rocznie), za drugie 60 zl 
m iesięcznie (720 zł rocznie), zaś za trzecie 70 zł m iesięcznie (czyli 840 
zł rocznie)102. Dom w ykończony w  1928 r. został początkowo oddany 
do dyspozycji W ydziału Opieki Społecznej, który zasiedlił go bezdom 
nymi i wyeksm itow anym i. W  1932 r. przywrócono mu pierwotne prze
znaczenie i zam ieniono na dom czynszow y103.

Ponieważ w  miarę pogłębiania się kryzysu ekonom icznego i pow ię
kszania się liczby eksm itow anych narastało zjaw isko bezdomności, Ra
da Miejska podjęła po raz drucji próbę budowy mieszkań dla tej gru
py ludności. Tym razem zdecydow ała się na najtańszy typ budownictwa 
drew nianego w oparciu o kredyty krótkoterminowe. Ta druga faza za-

88 Budowa m ie jsk ich  dom ów  m ieszka lnych,  DzZmŁ 23 VIII 1927, nr 34(409), s. 13.
88 Budowa dom ów  dla bezdom nych ,  DzZmŁ 1 XI 1927, nr 44(419), s. 10.
100 Protokół  3 posiedzenia  (II sesji)  R ady  M ie jsk ie j  31 I 1928 r„ DzZmŁ 21 II 1928, 

nr 8(435), s. 116.
101 K sięga pam ią tk o w a  dziesięc io lecia  samorządu miasta Łodzi 1919— 1929, Łódź

1930, s. 61.
,c» Ustalenie  c zynszu  w  dom ach miejskich ,  DzZmŁ 12 VII 1932, nr 28(664), s. 616.
103 Sam orząd w  Łodzi w  latach 1928— 1932..., s . 179.



częła się we wrześniu 1931 r., gdy M inisterstwo Skarbu odm ówiło kre
dytów na budowę domów murowanych. Samorząd przyjął w ięc  narzu
cony przez władze państw ow e projekt drew nianych baraków określa
nych mianem „domków fińskich”, choć pierw otnie się temu sprzeci
wiał, a Komitet Rozbudowy Miasta na posiedzeniu 7 sierpnia 1931 r. 
zaopiniował zdecydow anie negatyw nie „akcję budowy m ieszkań drew 
nianych inicjow aną przez M inisterstwo Skarbu”. Komitet stał na sta
nowisku, iż za obiecany kredyt w w ysokości 1 600 000 zł „można w y 
budować 480 mieszkań w domach m urowanych na Polesiu K onstanty
nowskim, gdzie istnieje już kanalizacja, wodociąg, w ytyczone i urzą
dzone ulice, co powoduje potanienie kosztów  budow y"104.

Budowę zlokalizow ano na terenach miejskich, w dwu odległych od 
sieb ie punktach miasta — jedną na M ani przy ul. Siew nej, Bobrowej 
i Solec, a drugą na Chojnach, przy ul. Rzgowskiej i Projektow anej105. 
YV obydwu m iejscach miało stanąć 8 domków po 12 m ieszkań w każ
dym. Były to mieszkania jednoizbow e z sam odzielną spiżarnią i p iw 
niczką oraz wspólnym i ubikacjami, wybudowanym i odrębnie. Zaplano
wano więc ogółem  192 m ieszkania10®. G łównie przeznaczone one były  
dla rodzin eksm itow anych oraz w  części na pom ieszczenia tym czaso
w e dla osób, które m usiały czasow o opuścić sw oje mieszkania, na okres 
ich remontu107.

Po w yjaśnieniu  sytuacji Rada M iejska podjęła niezw łocznie działa
nia. W połow ie w rześnia 1931 r. zawarła umowę z dwoma firmami bu
dowlanym i —  „N estler i Ferenbach" oraz ze znaną nam już firmą 
„I. T yller”. Jeszcze w e wrześniu przygotow ano teren, a w  październiku  
przystąpiono do budowy fundamentów. Pierw otnie zakładano termin 
wykończenia na koniec grudnia 1931 r., pod warunkiem  jednakże ter
m inowego nadejścia drzewa budulcowego, które miała dostarczyć D y
rekcja Lasów Państw ow ych108. Termin ten nie został dotrzymany, bu
dowę zakończono w kilka m iesięcy później, zaś administracja miejska 
przyjęła domy w lipcu 1932 r.

1M Z Kom itetu R o zb u d o w y  M iasta, DzZmL U VIII 1931, nr 32(616), s. 625; APŁ, 
AraŁ, WT-B, KRM, Protokół  posiedzenia  KRM  7 VIII 1931 r., s. 41.

los w  pierw otnych projektach w yznaczono jeszcze teren na M arysin ie za cm en
tarzem żydow skim , ale zarówno prezydent Bronisław Z iem ięcki jak i KRM uznał go 
za najm niej odpow iedni, gdyż nie  było tam jeszcze w ytyczon ych  ulic, zaś rozleg łość  
m iejsca kw alifikow ała je raczej na zabudow ę w illow ą (APŁ, AmŁ, WT-B, KRM, t. 
19424, Posiedzen ie  KRM 26 VIII 1931, s. 46).

106 Sam orząd m. Łodzi w  latach 1928— 1932..., s. 179.
107 J a s k ó ł o w s k a ,  op. cit., s. 69.
<»» Budowa d o m k ó w  drew nianych ,  DzZmŁ 29 IX 1931, nr 39(622), 41(624), s. 734,



N awet przy tej najtańszej budowie w ystępow ały  trudności finanso
we. Rada M iejska wstępną uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z BGK 
podjęła 17 września 1931 r. A nalogiczny w niosek  przyjął Magistrat 
10 października. W w yniku tych zgodnych ustaleń oraz rozpoczęcia bu
dowy RM ostatecznie zdecydow ała 15 października wystąpić o pierwszą  
pożyczkę w ekslow ą w w ysokości 100 tys. z ł100. Rychło okazało się, iż 
w tej w ysokości byłaby ona niew ystarczająca. Dnia 12 listopada usta
lono ją na sumę 200 tys. zł, zwrotną po upływ ie 3 m iesięcy110. Zaś 
28 stycznia 1932 r. w ystąpiono o dalszą pożyczkę w łącznej w ysokości 
160 tys. zł „na w ykończenie drew nianych domów m ieszkalnych w zno
szonych na gruntach miejskich w Chojnach i na M anii"111.

Postanowiono pokryć zaciągnięty dług z sum budżetowych. Na 
w niosek M agistratu z dnia 14 kw ietnia 1932 r. Rada M iejska na swym  
posiedzeniu 12 maja w staw iła do budżetu na rok adm inistracyjny 1932/ 
/1933 nową pozycję w dziale w ydatków  — „budowa domów drew nia
nych" —  283 995 z ł112. Zapewne jednak nie udało się takiej sum y w y 
gospodarować w budżecie, by móc spłacić zaciągnięty dług, skoro na 
ten sam cel po pewnym  czasie samorząd zaciągnął kolejną pożyczkę, 
tym razem z Funduszu Pracy w w ysokości 164 250 zł oraz z Państw o
w ego Funduszu Rozbudowy, gdyż M inisterstwo Skarbu nie dotrzymało 
przyrzeczenia o kredycie113.

W ładze m iejskie świadom e niesłychanie skromnych warunków, ja
kie dawały mieszkańcom ow e drewniane domki, poczyniły szereg sta
rań o estetykę otoczenia oraz o pew ne udogodnienia dla tam tejszych  
rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym. Teren został zadrze
w iony, a w okół domków założo*o ogródki w arzyw no-kw iatow e114. W ma
ju 1935 r. W ydział O św iaty i Kultury Zarządu M iejskiego, za zgodą ko
misarza rządow ego W acława W ojew ódzkiego, otw orzył na Manii św ie 
tlicę dla dzieci. Urządzono ją w lokalu administracji, a prowadził ją 
nauczyciel A. Bieżanowski. W yposażona została w gry, takie jak sza
chy, warcaby, domina i inny sprzęt1’5. Dnia 29 stycznia 1936 r. decyzją

10> Protokół 24 posiedzenia  (V sesji)  R ady  M ie jsk ie j  15 X 1931 r., DzZmŁ 17 X 
1931, nr 40(629), s. 867.

110 Protokół  25 posiedzenia  (V sesji)  R ady  M ię jsk ie j  12 XI 1931 r., DzZmŁ 1 XII
1931, nr 48(631), s. 900.

<" Protokół 1 posiedzenia  (VI sesji)  R ady  M ie jsk ie j  28 I 1932 DzZmŁ 16 11 1932, 
nr 7(642), s. 108.

пг Protokół  11 posiedzenia  (VI sesji)  R ady  M ie jsk ie j  12 V 1932 r., DzZmŁ 24 V
1932, nr 21(657), s. 427.

из W y k a z  now ozaciągn ię tych  p o ż y c z e k  przez  gminę m iejską Łódź w czasie  od  
1 IV 1933 do 31 III 1937 г., DzZmŁ 15 V 1938, nr 5, s. 578.

114 Samorząd miasta Łodzi  w latach 1928—1932..., ь. 179.
“ 5 Świe tl ica  dla d z ia tw y  w w ieku  szko ln ym ,  DzZmŁ 15 V  1935, nr 5, s. 351.



tym czasow ego prezydenta W acław a Głazka został zatw ierdzony statut 
oraz regulamin dla m ieszkańców osiedli. Nadano im urzędową nazwę 
„Osiedla die bezdomnych pn. Domki drewniane na Chojnach i M anii"11®.

Podobnie jak w przypadku osiedla M ontwiłła-M ireckiego, tak i tu 
w ystąpił z całą ostrością problem czynszów . P ierw sze ustalenia M a
gistratu, przyjęte 1 lipca 1932 r., op iew ały na sumę 240 zł rocznie, czyli 
20 zł m iesięcznie, płatne jednakże nie co m iesiąc, ale w ratach kw ar
talnych z góry117. Kwoty w tej w ysok ości okazały się dla lokatorów  
niem ożliw e do uiszczenia. Dokładnie po roku zostały w ięc one obniżo
ne do 10 zł m iesięcznie, jak można sądzić, z m ożliw ością dokonyw ania  
opłat com iesięcznych118. M ieszkające tam w yeksm itow ane rodziny bez
robotnych i tymi sumami nie dysponow ały. Przeto komisarz rządowy  
własną decyzją dokonał w  październiku 1933 r. dalszej obniżki czyn
szu119. I tym razem nie była to decyzja ostateczna. Dnia 31 stycznia
1938 r. Rada Przyboczna przy tym czasowym  prezydencie, na w niosek  
Komisji Finansowo-Budżetowej, jednom yślnie umorzyła „nieściągalne  
komorne w kw ocie 3060,25 zł, przypadające od 13 lokatorów m iejskich  
domów drew nianych dla rodzin eksm itow anych na Chojnach i M anii"1*0. 
Dnia 18 sierpnia 1938 r. umorzyła ona zaległe kom orne —  również 
z powodu nieściągalności — dalszej grupie, która liczyła  tym razem 48 
lokatorów121.

Toteż w ydaje się, iż zbyt gorzko i n ie  całkiem  spraw iedliw ie za
brzmiała opinia socjalisty  A ntoniego Purtala, który 22 stycznia 1938 r. 
na posiedzeniu kom isji do budowy m ałych m ieszkań oskarżył lokato
rów o zdecydow anie złą w olę niepłacenia miastu kom ornego i doszedł 
do wniosku, iż samorząd w inien  budować domy, ale dla ludzi „stale 
zatrudnionych i o zdecydow anym  poziom ie moralnym". Charakterys
tyczne, iż oponenci Purtala, jak Edward Rosset, choć świadom i przy
krych doświadczeń administracji m iejskiej z lokatorami bezdomnymi 
i bezrobotnymi, dowodzili, iż „dla tych ludzi trzeba budować, gdyż za

H8 Z życ ia  samorządu m ie jsk iego ,  DzZmŁ 15 II 1936, nr 2, s. 105. 
ii’ Ustanow ien ie  czynszu  kom ornianego w  domach miejskich ,  DzZmŁ 12 VII 1932, 

nr 28(664), s. 626.
us Obniżen ie  kom ornego  w domach osiedla im. M ontw ił ła -M ireck iego ,  DzZmŁ

15 IX 1933, nr 9, si 538.
119 Z życ ia  zarządu m. Łodzi,  DzZmŁ 15 X 1933, nr 10, в. 618.
120 Protokół 9 posiedzenia  R ady  P rzyboczne j  p r z y  T ym c z a so w y m  P rezyden cie  m. 
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mieszkując nory, lepianki, ziem ianki są rozsadnikami chorób zakaź
nych" tak niebezpiecznych dla m iasta122.

Tak w ięc idea budowy tanich mieszkań, jaka przyśw iecała łódzkim  
samorządowcom w warunkach bezmiernej nędzy licznych rzesz bez
robotnych, stała się niem ożliwa do realizacji. O kazało się, że naw et te 
najtańsze, pozbawione jakichkolwiek urządzeń mieszkania były zbyt 
drogie dla ludzi pozbawionych stałego zarobkowania.

Instytut Historii 
Zdktdd Historii Polski N ajnow szej

Barbara W a ch o w sk a

LA CONSTRUCTION COMMUNALE DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION  
A LÛDZ  ENTRE DEUX GUERRES (1918— 1939)

Après U lé"? guerre m ondiale dans les v ille s  de plusieurs pays européens se  lit 
sentir le manque pénible de logem ents, nommé crise de logeaient. M anquaient avant 
tout les habitations petites et bon m arché destinées pour les locataires venant mi
lieux ouvries. A Łódź, со phénom ène e.ut un caractère beaucoup plus aigu que dans 
les autres grandes v illes et prit les dim ensions de tdim de logem ent. Tandis qu'en 
Europe occidentale on sut résoudre ce  problèm e pendant les années vingt, en Polo
gne, on no s'en débirra;sd  pas durant toute la période de la Pologne Indépendante.

Néanm oins on faisait des et forts considérables pour diminuer les dim ensions du 
drame de logem ent. L'article présente le s dém archée et les programmes ainsi que 
leur réalisation m itée et m enée par l'autonom ie de la v ille  de Łódź. Les plus impor
tantes actions à ce sujet éta ient ce lle s  dés C onseils M unicipaux de gauche, c.à.d., 
des C onseils M unicipaux de I*1*, IUèm* et IV*”»e législatures. Celui de IVèm® lég isla 
ture m enait la politique la plus un iverselle . C ependant ses plans ne furent pas p lei
nem ent réalisés en raison d'une crise économ ique profonde et de longue durée. Les 
plans des C onseils M unicipaux d'autres législatures souffraient lo manque d'argent 
qui pendant toute la période de la llème République constituait l'obstacle principal 
dans le dom aine de la construction com m unale des locau x à l'usage d'habitation. 
Pourtant ces actions, quoique m oins grandes que ce lles  planifiées, augm entèrent la 
substance de logem ent et montrèrent la vo ie  p r a t i q u e  m enant à la solution  du 
problèm e social le plus aigu.

>*2 APL, AmL, YVT-B, KRM, t. 19432, Protokół posiedzenia  kom is ji  KR M dn. 22 I
i У 38 r., s. 2, 3.


