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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�



Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
�
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Śladem rewolucji 1905 roku

Więzienie przy ulicy Długiej (Gdańskiej)
Dynamiczny wzrost ludności Łodzi w drugiej połowie XIX wieku posta-
wił władze miejskie przed koniecznością budowy nowego budynku, 
który mógłby pełnić funkcję aresztu. Dotychczasowe pomieszczenia, 
w których przetrzymywano przestępców, mieszczące się w ratuszu na 
Nowym Rynku (plac Wolności), były zdecydowanie niewystarczające 
dla potrzeb wielkiego miasta. Nowy budynek więzienny wzniesiono na 
rogu ulic Długiej (Gdańskiej) i Konstantynowskiej (Legionów). Wkrótce 
Łodzinskaja Tiurma – bo tak brzmiała rosyjska nazwa więzienia – 
zapełniła się aresztantami. Jednymi z pierwszych byli członkowie łódz-
kiej organizacji Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Prole-
tariat, czyli Wielkiego Proletariatu, założonego przez znanego nam 
z dawnych stuzłotówek Ludwika Waryńskiego. Z czasem na Długiej 
pojawiało się coraz więcej więźniów politycznych, wśród nich najsłyn-
niejszy chyba „lokator” łódzkiego więzienia – Józef Piłsudski. Piłsudski 
został aresztowany w lutym 1900 roku w swoim mieszkaniu na ulicy 
Wschodniej, gdzie od kilku miesięcy mieszkał i wydawał owianego kon-
spiracyjną legendą „Robotnika” – organ podziemnej PPS. Po niespełna 
dwóch miesiącach groźnego rewolucjonistę przetransportowano do 
warszawskiej Cytadeli. 
Wybuch rewolucji 1905 roku gwałtownie zwiększył napływ aresztantów 
do więzienia przy Długiej, tak że wkrótce zaczęło brakować miejsca. 
Niewiele pomogło utworzenie kilku filii Łodzinskoj Tiurmy – szacuje 
się, że w latach rewolucji na Długiej przebywało średnio około dwustu 
osób (a często znacznie więcej), mimo że maksymalna liczba więźniów 
powinna wynosić siedemdziesięciu pięciu. Gmach przy ulicy Długiej 
stał się wkrótce jednym z najbardziej ponurych miejsc w mieście. 
W 1907 roku funkcję tymczasowego gubernatora Łodzi i powiatu 
łódzkiego objął generał Nikołaj Kaznakow, słynący z brutalności 
i bezwzględności wobec zbuntowanych robotników. To z jego inicjaty-
wy na dziedzińcu więzienia stanęła ogromna szubienica, na której 
wieszano rewolucjonistów skazanych na śmierć. Konstrukcja była tak 
wysoka, że wystawała ponad ogrodzenie; tym samym stało się zadość 
pragnieniu Kaznakowa, aby wyroki na skazanych rewolucjonistach 
wykonywać na oczach całego miasta. W ciągu dwuletnich rządów 
Kaznakowa stracono w ten sposób ponad sto osób. 
Wśród licznych piosenek, które układano w latach rewolucji, część była 
poświęcona właśnie łódzkiemu więzieniu i jego naczelnikowi Modze-
lewskiemu, którego więźniowie przezywali „Grubym”. Największą 

popularność zdobyła piosenka W więzieniu na Długiej, opisująca zarów-
no sadystyczne skłonności przypisywane przez więźniów „Grubemu”, jak 
i zemstę, której ofiarą miał wkrótce paść:

Więzienne mury z kamienia,
Ileż młodzieży tam jęczy – 
Czekają sądu zbawienia,
A duszę tęsknota dręczy.
Naczelnik naszego więzienia,
Twórca wymyślnych katuszy – 
Jęk ofiar tego dręczenia 
Twardego serca nie skruszy.
Ze śmiechem opróżnia butelki, 
Gdy sąd ofiary pożera – 
„Gruby” – naczelnik, łotr wielki,
Kiedyż go weźmie cholera!
Dozorcy kluczami brzęczą,
Na „sąd” wołają bojowców – 
A „Gruby” z twarzą zwierzęcą
Krzyczy: „Dać mu bykowców!”
Czekajże, draniu, łobuzie,
Poznasz ty jeszcze „Beka”,
Kiedy na wolność on wyjdzie,
Z „bronkiem” na ciebie zaczeka! 

Zakłady I.K. Poznańskiego
Fabryka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, której budowę rozpoczę-
to w latach 70. XIX wieku, przez długie lata była jednym z symboli 
potęgi łódzkiego przemysłu. U progu XX stulecia w wielkim kompleksie 
fabrycznym, na który składało się kilkadziesiąt budynków, pracowało 
około pięciu–sześciu tysięcy robotników i robotnic. Była to największa, 
obok zakładów Karola Scheiblera, fabryka w mieście. Dziś znajduje się 
tutaj ogromne centrum handlowe.
Podczas rewolucji 1905 roku w Zakładach Poznańskiego działo się 
naprawdę sporo. W halach fabrycznych urządzano masówki i improwi-
zowane wiece, na których przemawiali reprezentanci różnych partii, 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy, którzy zresztą mieli niemało zwo-
lenników. Podobnie jak w innych łódzkich fabrykach, czasami wywożo-
no tutaj na taczkach nielubianych majstrów, manifestacyjnie noszono 
przy ubraniach czerwone kokardy (symbol rewolucji) czy żądano prawa 
do współudziału w decydowaniu o porządkach panujących w fabryce. 
U Poznańskiego też szczególnie często zdarzały się strajki, których przy-
czyną była zazwyczaj odmowa uczynienia zadość żądaniom podwyżek 
wysuwanym przez załogę albo niechęć władz fabryki do płacenia za 
okres wcześniejszego strajku. Tak było choćby 4 marca 1905 roku, kiedy 
na odmowę podwyżki wynagrodzeń robotnicy i robotnice zareagowali 
strajkiem. Korespondent wydawanego przez SDKPiL pisma „Z pola 
walki”, być może pracujący w tej fabryce, nieco niewprawnie relacjono-
wał całe zajście:

W fabryce Poznańskiego przystąpiono 27 lutego do pracy, lecz 3 marca 
już robotnicy niezadowoleni z wyników wypłaty zaczęli się burzyć; 

rozpoczęła tkalnia. Zwrócono się do przędzalni, aby i tam zaprzestano 
pracować. Wtedy majster tkacki Pech zatelefonował po wojsko. Przybyli 
kozacy i rzucili się na bezbronnych robotników, bili i tratowali ich, kilka 
kobiet wepchnęli do stawu z gorącą wodą; wyławiano je stamtąd 
następnego dnia z rana, gdy nikogo w fabryce nie było. To postępowanie 
administracji fabrycznej tak wzburzyło robotników, że porzucili pracę 
i prócz innych żądań postawili żądanie usunięcia najbardziej znienawi-
dzonych urzędników, majstra tkalni Pecha, dyrektora tkalni Nowotnego 
i 2-ch braci Rosentalów; jeden z nich jest głównym dyrektorem, drugi 
pomocnikiem.

Podobne starcia z wojskiem, zatargi z personelem kierowniczym i żąda-
nia pod adresem zarządu fabryki zdarzały się w latach rewolucji we 
wszystkich niemal łódzkich fabrykach. Jednak za sprawą Maurycego 
Poznańskiego, najmłodszego syna twórcy fortuny, zdarzały się tutaj rów-
nież rzeczy niecodzienne. Na przykład po wielkim jesiennym strajku 
powszechnym, który zmusił cara do ogłoszenia 30 października 1905 
roku manifestu konstytucyjnego, Maurycy Poznański zapowiedział 
publicznie, że z entuzjazmem zapłaci załodze swojej fabryki za czas 
strajku, a gdy władze poleciły obsadzić fabrykę wojskiem, miał odpo-
wiedzieć, że „nie pozwala umieszczać wojsk u siebie na podwórzu, a nikt 
go przecież o pozwolenie nie prosił, i że nie da kluczy do zamkniętej 
bramy i furtki”. W raporcie carskich władz czytamy: „W ogóle zachowa-
nie się Maurycego Poznańskiego w ostatnim czasie jest więcej niż 
dziwne. Ubiega się – jak widać – o względy robotników […]. Jednocze-
śnie publicznie i umyślnie głośno oświadcza wszędzie, że w związku 
z manifestem wszyscy fabrykanci mają obowiązek zapłacić robotnikom 
za czas od początku strajku do dnia manifestu”. Poznański, uchodzący 
za politycznego liberała, chciał w ten sposób zamanifestować swoje 
uznanie dla robotników i robotnic, którzy potrafili zmusić cara do tak 
znacznych ustępstw. 
Kilka miesięcy później niewiele jednak zostało z tej wdzięczności. Gdy 
w listopadzie 1906 roku doszło do zatargu robotników z jednym z dyrek-
torów fabryki, Anglikiem Stevensonem, zarząd firmy z Poznańskim na 
czele ogłosił wymówienie umów wszystkim pracownikom i zamknięcie 
fabryki od 6 grudnia 1906 roku. Obrażenie Stevensona było tylko 
pretekstem do rozpoczęcia lokautu w największych łódzkich fabrykach, 
którego bezpośrednim celem było odebranie robotnikom i robotnicom 
wywalczonych podczas rewolucji ustępstw i przywrócenie w zakładach 
porządków sprzed 1905 roku. W wywiadzie prasowym Poznański, 
narzekając na spowodowane rewolucją rozprężenie w jego firmie, 
tłumaczył:

Przyczyną zamieszek jest nie nędza, lecz demoralizacja, wytworzona 
licznymi a łatwymi zwycięstwami robotników nad fabrykantami w ciągu 
dwu lat ostatnich. Wiemy wyśmienicie, że lokaut sześciu olbrzymich 
fabryk jest krokiem barbarzyńskim i wobec robotników, i wobec fabry-
kantów. Pojmujemy dobrze całą doniosłość, nawet niebezpieczeństwo 
zrobionego kroku, aleśmy uczynili wszystko, aby tego uniknąć. Jest to, 
niestety jedyny sposób wyjścia z tego niemożliwego położenia, w które 
nas wtrącono.

Z tej konfrontacji fabrykanci wyszli zwycięsko, lecz było to zwycięstwo 
okupione stratami większymi, niż można się było początkowo spodzie-
wać. Wobec upokarzających warunków podyktowanych przez kierow-
nictwo zakładów Poznańskiego, przez niemal cztery miesiące, mimo 
nędzy i głodu, robotnicy i robotnice odmawiali powrotu do pracy. 
Dopiero 26 marca 1907 roku zdecydowano się przyjąć warunki fabry-
kantów – wielki lokaut, zapoczątkowany drobnym incydentem w tkalni 
fabryki Poznańskiego, został ostatecznie zakończony. To był wyraźny 
znak, że nawet w tak niepokornym mieście, jakim była Łódź, rewolucja 
nieuchronnie zbliża się ku końcowi. 

Nowy Rynek (plac Wolności)
Nowy Rynek, zamykający od północy Piotrkowską, główną ulicę miasta, 
został wytyczony w latach 20. XIX wieku, kiedy zakładano osadę 
sukienniczą Nowe Miasto, która stała się zalążkiem nowoczesnej, prze-
mysłowej Łodzi. Nowy Rynek, który zaprojektowano w niecodziennym 
kształcie regularnego ośmiokąta foremnego, był centralnym punktem 
nowej osady. To tutaj wkrótce wybudowano ratusz miejski, tutaj też 
stanęła pierwsza świątynia, tutaj wreszcie otwarto pierwszą w Łodzi 
aptekę. Nowy Rynek pełnił doniosłą funkcję w życiu miasta także na 
przełomie XIX i XX wieku, nic więc dziwnego, że stał się areną licznych 
wydarzeń i dramatycznych epizodów podczas rewolucji. To właśnie na 
Nowym Rynku rozpoczęła się zorganizowana przez łódzką organizację 
PPS manifestacja antywojenna, bodaj pierwsza w Łodzi, w której doszło 
do wymiany ognia między policją i wojskiem a bojowcami PPS. Miała 
ona miejsce 15 stycznia 1905 roku. Oddajmy głos ówczesnemu naczelni-
kowi żandarmerii guberni piotrkowskiej:

Około godz. 2 ½ po południu na ul. Piotrkowskiej, pomiędzy Zawadzką [Próch-
nika] a Nowym Rynkiem zaczęli gromadzić się masowo robotnicy i otworzyli 
ogień z rewolwerów do policji i plutonu żołnierzy, w tym samym momencie 
jeden z robotników odłączył się od tłumu i wyszedł z czerwonym sztandarem 
na środek ulicy. Na sztandarze z jednej strony był napis w języku polskim: 
„Precz z mobilizacją! Niech żyje wolność!”, a z drugiej litery „P.P.S.” (Polska 
Partia Socjalistyczna). Skoro tylko na patrol policyjny posypały się strzały, 
pluton nabił broń, ale nie mógł dać salwy, gdyż w tej samej chwili nadjechał 
wóz tramwajowy, policjanci zaś ostrzeliwali się pojedynczo tłumowi, przy 
czym jednym ze strzałów zabity został niosący sztandar Tomasz Księżak 
[Książczyk], syn szewca łódzkiego, po czym tłum rozbiegł się. Dokładnie zresz-
tą nie stwierdzono, kto zabił Księżaka [Książczyka]: może trafiła go kula 
demonstrantów. W jednego z policjantów rzucono bombę, która na szczęście 
nie wybuchła. Bomba była z blachy, kształtu cylindrycznego, wagi około funta.

Dodajmy, że bojowcy pomścili śmierć Książczyka, który zginął od kuli 
policjanta Szatałowicza. W dniu 1 kwietnia na ulicy Długiej (Gdańskiej) 
bojówka PPS dokonała na niego udanego zamachu. 
Nowy Rynek był miejscem, gdzie podczas 1905 roku często improwizo-
wano wiece, przemawiano i manifestowano. To właśnie tędy między 
innymi przechodził 21 czerwca manifestacyjny pochód robotniczy, 
którego ostrzelanie przez wojsko było bezpośrednią przyczyną wybu-
chu powstania czerwcowego. Podczas walk barykadowych okolice 
Nowego Rynku były szczególnie niespokojne. Jak ustalił historyk 

Ludwik Mroczka, rosyjscy żołnierze wykorzystali fakt, że z Nowego 
Rynku rozchodzą się cztery ważne śródmiejskie ulice (Piotrkowska, 
Nowomiejska, Konstantynowska [Legionów], Średnia [Kilińskiego]), 
ustawili się w czworobok i strzelali do wszystkich osób, które pojawiały 
się na chodnikach, w oknach albo na balkonach.
Centralne położenie Nowego Rynku chciał też początkowo wykorzystać 
generał Nikołaj Kaznakow, któremu w 1907 roku powierzono zadanie 
ostatecznego zdławienia rewolucji w Łodzi. Kaznakow gorliwie wziął się 
do realizacji tego zadania – został zapamiętany jako człowiek 
bezwzględny, brutalny i nieprzebierający w środkach. Opinię tę 
potwierdził, zapowiedziawszy postawienie na środku Nowego Rynku 
szubienicy, na której ku przestrodze całego miasta wieszać miano skaza-
nych na śmierć rewolucjonistów. Pomysł ten był zbyt barbarzyński 
nawet jak na standardy carskiej Rosji, ostatecznie więc szubienica na 
Nowym Rynku nie stanęła, wyroki wykonywano w więzieniu na Długiej 
(Gdańskiej). 
 

Skrzyżowanie ulic Południowej (Rewolucji 1905 
roku) i Wschodniej
Łódź jest jednym z nielicznych miast w Polsce (a być może nawet jedy-
nym), gdzie znajduje się ulica nosząca imię Rewolucji 1905 roku. 
W dodatku nazwy tej nie nadano jakiejś nowo powstałej uliczce 
w którejś z peryferyjnych dzielnic, lecz śródmiejskiej ulicy, dawniej 
nazywanej Południową. Upamiętniono w ten sposób niezwykłe wyda-
rzenia, które miały miejsce w tej okolicy w 1905 roku. 
Tutaj też w ścianę jednej z kamienic została wmurowana tablica pamiąt-
kowa przypominająca o walkach barykadowych w dniach 22–24 czerw-
ca 1905 roku. Miejsce to wybrano nie przypadkiem – na skrzyżowaniu 
ulic Wschodniej i Południowej (Rewolucji 1905 roku) znajdowała się 
szczególnie zaciekle i ofiarnie broniona barykada. 
Okolica ta była zresztą przez niemal całą rewolucję źródłem nieustają-
cych zmartwień carskich władz. Wielu mieszkańców okolicznych 
kamienic było zaangażowanych w działalność partii socjalistycznych, 
a rewolucyjne nastroje były tu tak silne, że podobno zdarzały się nawet 
przyozdobione czerwonymi wstążkami czy skrawkami czerwonego 
materiału „manifestacje” kilkuletnich dzieci! Przez jakiś czas funkcjo-
nowała tutaj też „giełda robotnicza”, czyli miejsce, gdzie można było 
dostać „bibułę” (ulotki, odezwy, nielegalną prasę), spotkać członków 
partyjnych komitetów i agitatorów lub po prostu wymienić się informa-
cjami. Żandarmi i policjanci niechętnie zapuszczali się w te okolice 
w pojedynkę czy nawet w mniejszych grupach. Trudno im się dziwić, 
nikt nie chciał skończyć jak rewirowy Poniatowski – „strasznie śród 
naszych robotników znienawidzony”, jak pisano w jednym z socjali-
stycznych pism – który na rogu Wschodniej i Kilińskiego został 
postrzelony czterema kulami i tylko cudem przeżył, albo jak stójkowy 
Stanisław Walczak, którego pewnego dnia znaleziono martwego w bramie 
domu przy ulicy Wschodniej 8.

W raporcie dotyczącym przebiegu obchodów 1 maja w 1905 roku zastęp-
ca łódzkiego policmajstra pisał:

Pomiędzy godz. 4 a 5 po południu na ul. Wschodniej i Południowej [Rewolu-
cji 1905 roku], gdzie już od godz. 10 dawało się zauważyć niezwykłe ożywie-
nie […] utworzył się bardzo wielki tłum, wyłącznie z Żydów, i urządził 
demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami ul. Wschodnią i Średnią 
[Kilińskiego], mając na czele regularną linię tyralierską strzelającą z rewol-
werów; dla przeciwdziałania rozruchom […] wysłano konne patrole kozac-
kie, każdy z konnym policjantem – jeden od strony ul. Południowej [Rewo-
lucji 1905 roku], a drugi – od Średniej [Kilińskiego]; ten ostatni spotkał się 
z pochodem w pobliżu domów nr 23 i 25 na ul. Wschodniej i został gęsto 
ostrzelany nie tylko ze strony wzmiankowanej linii tyralierskiej demonstran-
tów, lecz także z okien i balkonów wymienionych domów […]. W tym starciu 
charakterystyczna jest okoliczność, że przed czołem pochodu nie było 
nikogo na ulicy, co skłania do przypuszczenia, iż istniała zmowa pomiędzy 
demonstrantami a mieszkańcami okolicznych odmów, których część brała 
nawet udział w strzelaniu do patrolu.

W dalszej części tego samego raportu – jak wiele dokumentów carskiej 
administracji niepozbawionego antysemickich akcentów – zastępca 
policmajstra proponował, jak poradzić sobie z „terrorystami”, którzy 
szczególnie upodobali sobie tę okolicę:

Na zakończenie mam zaszczyt zameldować […], iż ul. Wschodnia i Wolbor-
ska są tak opanowane przez terrorystów, że przedstawiają w obecnym stanie 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla funkcjonariuszy policji, ale i dla 
patroli wojskowych […]. Zdaniem radcy stanu Chrzanowskiego trzeba 
koniecznie rozlokować we wszystkich domach żydowskich na tych ulicach 
większe oddziały wojskowe, umieszczając je po obu stronach ulicy i nie 
krępując się tym, do kogo należy wyznaczone na postój mieszkanie, mając na 
względzie, iż mieszkańcy tych ulic prawie wszyscy bez wyjątku sympatyzują 
z agitacją członków żydowskiego „Bundu”, przy czym zakwaterowane wojsko 
powinno wystawiać warty przed bramami. 

Grand Hotel
Grand Hotel to do dziś jeden z najstarszych i najbardziej renomowa-
nych hoteli w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku była to jedna 
z najbardziej reprezentacyjnych budowli na głównej ulicy miasta – 
Piotrkowskiej. Gdy pod koniec stycznia 1905 roku w Łodzi wybuchł 
strajk powszechny, do miasta – które określił mianem punktu „najbar-
dziej zapalnego” – przybył gubernator Michaił Arcimowicz, na stałe 
rezydujący w Piotrkowie. Arcimowicz zatrzymał się właśnie w Grand 
Hotelu i to stąd starał się zapanować nad poczynaniami zdezorientowa-
nej administracji rosyjskiej. To tutaj dyktował depesze i raporty pełne 
trwogi o przyszłość „powierzonej mu” (jak urzędowo wówczas pisy-
wano) guberni. Trafiały one na biurka zwierzchników w Warszawie 
i Petersburgu, a dziś są nieocenionym źródłem historycznym. To tutaj 
też, w elegancko urządzonych salach, gubernator prowadził z fabrykan-
tami konferencje i narady na temat możliwych ustępstw na rzecz robot-
ników, co z uwagą śledziła ówczesna opinia publiczna.
W związku z pobytem gubernatora dbano, aby okolice Hotelu wygląda-
ły możliwie „normalnie”, mimo iż w całym mieście trwał strajk 
powszechny, a na ulicach nieustannie manifestowano i wiecowano. 
Jeden z działaczy PPS relacjonował wydarzenia z 28 stycznia:

Gubernator Arcimowicz stoi w „Grand Hotelu”, przed którym wciąż krąży rota 
wojska, a w przedsionku mnóstwo policji. Około godz. 7 wieczorem z bramy 
„Grand Hotelu” wyleciał policmajster Chrzanowski i krzyknął „oczistit’ 
ulicu!”. Wówczas żołnierze rzucili się z kolbami na trotuar i zaczęli bić prze-
chodniów kolbami. Księgarz Wegner, właściciel firmy „Rychliński i Wegner”, 
otrzymał uderzenie kolbą w twarz. […] Żona jego, uderzona w piersi, padła na 
wznak. Jeszcze kilka osób zostało poturbowanych.

W gazecie wydawanej przez SDKPiL pisano w bardziej dramatycznym 
tonie: „żołnierze rzucają się na spokojną publiczność i zaczynają masa-
krować. Wypada sam policmajster Chrzanowski z nahajką w ręku i bije 
na prawo i lewo”. Podobne sceny przed Grand Hotelem powtarzały 
się podczas rewolucji jeszcze kilkakrotnie. Nieraz zatrzymywali się 
tu wysocy rangą carscy dygnitarze, nieraz odbywano tutaj narady 
z największymi łódzkimi fabrykantami. Był to jeden z ważniejszych 
punktów na mapie rewolucyjnej Łodzi.

Piotrkowska 104 i Ławeczka Tuwima
Podczas niemal ćwierćwiecza istnienia III RP wmurowano setki tablic 
pamiątkowych i odsłonięto dziesiątki nowych pomników. Najczęściej 
jednak dotyczą one różnych epizodów II wojny światowej albo różnych 
form oporu wobec powojennych władz, zarówno tego zbrojnego 
(żołnierze wyklęci), jak i pokojowego („Solidarność”). Rewolucji po 1989 
roku raczej w ten sposób nie upamiętniano. Pewien wyjątek stanowi 
jednak – jakżeby inaczej – Łódź, gdzie w setną rocznicę rewolucji wmu-
rowano w ścianę głównego gmachu Urzędu Miasta tablicę pamiątkową 
przypominającą o powstaniu czerwcowym. 
To jednak nie jedyny rewolucyjny akcent przy Piotrkowskiej 104. Tuż 
przed gmachem Urzędu Miasta stoi Ławeczka Tuwima, czyli spiżowy 
pomnik przedstawiający najsłynniejszego łódzkiego poetę. Podczas 
rewolucji Tuwim miał dziewięć lat. Mieszkał z rodzicami nieopodal 
ulicy Piotrkowskiej i doskonale pamiętał najbardziej dramatyczne 
epizody tamtych lat. W poemacie Kwiaty polskie wspomina ówczesną 
Łódź i powstanie czerwcowe z 1905 roku:

Rozdział z dziecinnej „Farbenlehre”:
Śródmieście ma ziemistą cerę,
W bramie robotnik usiadł stary,
Suche kartofle z miski je,
A kolor jego żółtoszary,
Bo głodno, chłodno, brudno, źle.
Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
Do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
Do zielonego Helenowa.
Popatrz na usta tej dziewczyny,
Podręcznej z magazynu mód:
A kolor ich niebieskosiny,
Bo smutno, trudno, chłód i głód.
Piątka spod lasu też zielona,
Lecz białym pasem przedzielona;
W tryby maszyny rozpętanej
Robotnik rzuca resztki sił.

A kolor jego ołowiany,
Bo na nim metalowy pył.
Dziesiątka jest niebiesko-biała,
Dwójka czerwienią fabryk pała,
W drukarni, znad zecerskiej kaszty
Rumieńcem płonie chuda twarz,
A kolor jego jest ceglasty –
– I całą „Farbenlehre” masz.
Już nie pamiętam, jak ósemka…
Żółta z niebieskim? Czy w pasemka?
Nic nie wiem… Przewrócona na bok
Na szynach leży barykadą
[…]
Za barykadą – tłum stłoczony,
A nad nią, w górę podniesiony,
Sztandar-wyzwanie, sztandar-gniew:
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew.
[…]
Piotrkowska, w stronę Grand Hotelu,
Jak wymieciona. Przed tramwajem
Beczki i skrzynie, a za nimi,
Z browningiem w ręku przyczajeni
Klęczą bojowcy patrząc w szarą,
Bezludną przestrzeń trotuaru
I pustą jezdnię. Nic. Martwota.
Cisza i tam – bo z morza tłumu
Nic nie usłyszysz prócz poszumu
Przybywających gromad ludzkich,
Co napływają od Widzewa,
Żeby na rynek iść bałucki:
Z Głównej, Nawrotu i Przejazdu
Strugami się w Piotrkowską wlewa
Burzliwy za przewałem przewał,
Zmierzając ku Staremu Miastu;
[…]
Ja skamieniały na balkonie,
W to jedno oczy mam utkwione:
W owo czerwone na wagonie.
Wtem z krańca pustki w naszą stronę,
Od Benedykta, od Zielonej,
Sypnęło drobne rozproszone…
Przy każdym ostry punkcik stali.

Truchcikiem sypią mętni, mali,
Lecz rosną – już się ludźmi stali,
Sztykami prują pas martwoty,
Już rotą stali się piechoty
W krasnych lampasach furażerek.
Stanęli. A na czele roty
Maleńki, skoczny oficerek.
[…]
Jak wryty stoi tłum. Nie dyszy.
A cisza taka, że w tej ciszy
Słyszysz, jak szybkim biegiem tyka
Szybka wskazówka sekundnika,
Za którą teraz śledzą oczy

Już spokojnego porucznika,
Już tylko one, zimne, szare,
Skaczą, drażnione tym sztandarem:
To spojrzą w tłum, to na zegarek.
I ciągle cisza… dech martwoty…

Jekaterynoburskie zuchy
(37 pułk piechoty)
Bezmyślnie patrzą w niemy, głuchy
Tłum.
Tylko czasami któryś zerknie
W bok,
Śledząc za małym oficerkiem.
I cisza, ciągle jeszcze cisza
Trwa.

Trzasnęło krótko. To koperta
Zegarka pana oficerka
Właśnie minęło przed sekundą.
Więc chowa go, obciąga mundur,
Po szablę sięga dłoń malutka
I wtedy – nikły ruch podbródka,
A rota – jednym zamków szczękiem,
Jednym podrzutem – broń pod szczękę
I gdy wyświsnął szablę z brzękiem,
Gruchnęło nagle spod tramwaju,
Od skrzyń, od beczek poszło grzmotem,
Zagrało jak piorunem w maju,
Stalowym sypie się terkotem,
Pisnęła szabla ciętym lotem
I – „rota pli!” – i plunął z roty
Deszcz ołowiany, ale złoty,
Bo salwą blasków trysło z luf –
I zawył z bólu mur ponury,
Pękł, wzbił się w górę, stoczył z góry
I runął bruk stłoczonych głów.
Odchłysnął tłum rozbiegiem rojnym,
Mrowiskiem biega niespokojnym,
Wre jak kipiący kocioł smoły
I oszalałe czarne pszczoły:
Chmarami ulatuje w bramy
Lub miota wrzątku odpryskami
I kamienice szare plami,
– I biją, trzeszczą, nie ustają
Celne browningi spod tramwaju.

Balkony i otwarte okna
Opustoszały. Nieszczęśliwa,
Jakaś krzycząca i okropna,
Matka z balkonu mnie porywa.
Ludzie biegają po pokojach,
Jak gdyby tamtych udawali,
A tam, choć głuszej ciągle wali,
Lecz jakby naprzód… Jakby dalej…
Otwórzcie balkon! Niech zobaczę!
Matka zanosi się od płaczu!
Otwórzcie! Patrzcie, co się dzieje!

Patrzcie! Spęczniałe i spienione
Chlusnęły tłumy nad wagonem,
Czarna się fala środkiem leje!
Patrzcie porwała to czerwone
I płynie, płynie podniesione,
Czerwone płonie ponad czarnem!
Machają, włażą na latarnie!
Mamo! śpiewają, idą, rosną!
Niesie kobieta z twarzą groźną,
Usta szeroko… Mamo! Ona
Krzyczy, przeklina, pięścią do nas!
Mamusiu! Za co? Patrz! Wydarła,
O brzuch oparła kij – a na nim
Niesie czerwone z literami
Dwa P i S… Litery złote
I złota kielnia na krzyż z młotem
… Ulica czarna, w oczach czarno,
Jakby się całe miasto wparło
Między dwa rzędy szarych domów,
I z okien krzyk, i tłok z balkonów
W jedną się czarną wrzawę zlewa,
I domy, oblepione mrowiem,
Idą, dach w dach i głowa w głowę,
Dumnym pochodem trzypiętrowym
I już kołysze się nasz dom,
I płynie, morzem uniesiony,
A za sztandarem ciągnie śpiew:
„Niesie on
zemsty grom
ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotników krew,
Bo na nim robotników krew…”
Potem do bram wnosili stróże
Zwłoki bojowców i sołdatów.
Zostały po nich krwi kałuże:
Lepka purpura łódzkich kwiatów.
Najpierw je wodą polewano,
Potem je piaskiem przysypano,
Nazajutrz zaś pędziły po nich,
Wprzężone w pary świetnych koni,
Powozy panów fabrykantów,
Panów prezesów i bogaczy,
Zadowolonych posiadaczy
Pałaców, banków i brylantów. 

Skrzyżowanie Piotrkowska–Nawrot
Losy Juliusza Kunitzera (1843–1905) to wspaniały materiał na scenariusz 
do filmu opowiadającego historię „od pucybuta do milionera”. Przyszły 
„król Widzewa” – jak go powszechnie nazywano – zaczynał jako zwykły 
tkacz w jednej z fabryk na przedmieściach Kalisza. Z czasem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie przy odrobinie szczęścia można było szybko zrobić 
bajeczną karierę i ogromny majątek. Kunitzer, oprócz szczęścia, miał zaś 
jeszcze niemało inteligencji, zapału i talentu. Błyskawicznie awansował 

na coraz wyższe stanowiska, a w latach 70. był już właścicielem firmy. 
Zmysł do interesów i niespożyta energia sprawiły, że szybko stał się 
jednym z najbogatszych łódzkich fabrykantów. Gdy wybuchła rewolu-
cja 1905 roku, Kunitzer zdecydowanie opowiadał się za twardą postawą 
wobec robotników, niechętnie godził się na ustępstwa i nie ulegał presji 
strajkowej. Do takiej postawy zachęcał również innych przemysłowców. 
W oczach wielu łódzkich robotników był to grzech niewybaczalny…
Wieczorem 30 września, około godziny osiemnastej, Kunitzer jak co 
dzień wracał tramwajem do domu z jednym z dyrektorów swojej fabry-
ki, Włochem Tanfanim. Na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Nawrot 
podeszło do niego dwóch młodych robotników, którzy wyciągnęli broń 
i oddali w kierunku „króla Widzewa” kilka strzałów. Mimo szybkiej 
interwencji pogotowia rany okazały się śmiertelne, po dwudziestu 
minutach Kunitzer już nie żył. Jednego z zamachowców udało się aresz-
tować. Był nim Adolf Szulc. „Tak – ja zabiłem Juliusza Kunitzera, gdyż 
nie mogłem znieść, że przez tego człowieka setki robotników cierpi 
nędzę. […] Wiedząc, że Kunitzer sprzeciwia się wszelkim ulgom ekono-
micznym na rzecz robotników i nie dopuszcza do tego [innych] fabry-
kantów, postanowiłem go zgładzić” – oświadczył Szulc w trakcie proce-
su. Podobne uczucia wobec Kunitzera żywiła spora część łódzkich 
robotników, czego wyrazem jest piosenka ułożona tuż po zamachu:

W mieście Łodzi rozeszła się nowina
Była sobota, coś piąta godzina, 
Powracał do domu, starym zwyczajem, 
Kunitzer, Tanfani, jadąc tramwajem.

Tam na przystanku przy Nawrot ulicy
Kunitzer żegnał swych towarzyszy – 
„Żegnaj nam też pałacu i nieba błękicie, 
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swe życie!”

Z tyłu, na platformie dwaj bojowcy stali
I każdy pojedynczo z brauninga wali.
„Lud cię prosił daremnie, prosił ze łzami,
A tyś mu się łotrze, odpłacił kozakami.

Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś,
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś.
Kończysz dziś swe życie – masz więc pozdrowienia
Od twych robotników wpakowanych do więzienia.”

Na promenadzie, pod pałacu murem,
Stanął tłum ludzi długim sznurem,
A każdy po cichu swe usta rozwiera:
„Już diabli wzięli nareszcie Kunitzera!”

Choć podczas procesu Szulc starał się dowieść, że działał z polecenia 
PPS, wszystko wskazuje na to, że on i jego współtowarzysz dokonali 
zamachu na własną rękę. Terror wobec fabrykantów i dyrektorów 
przedsiębiorstw był generalnie potępiany przez partie socjalistyczne. 
Zdawano sobie sprawę z ogromnej nienawiści, jaką robotnicy żywili 
wobec niektórych spośród swoich pryncypałów, jednocześnie jednak 
podkreślano, że akty jednostkowego terroru w bardzo niewielkim stop-

niu mogą się przyczynić do rzeczywistej zmiany społecznej. Tłumacze-
nia te jednak na niewiele się zdały, w całym Cesarstwie Rosyjskim pod-
czas rewolucji zginęło w zamachach ponad stu fabrykantów i dyrekto-
rów. Podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi, gdzie szczególnie 
głośnym echem odbiło się zastrzelenie Mieczysława Silbersteina we 
wrześniu 1907 roku.

Niemieckie Gimnazjum Męskie
Jednym z największych problemów Cesarstwa Rosyjskiego w przeded-
niu wybuchu rewolucji 1905 roku był niski poziom szkolnictwa i mały 
odsetek dzieci pobierających regularną naukę. Szkoła rosyjska uczyła 
przede wszystkim konformizmu i zwalczała dążenie do jakiejkolwiek 
samodzielnej refleksji. Od uczniów wymagano przede wszystkim umie-
jętności zapamiętywania zadanych lekcji, a w przypadku niesubordy-
nacji nierzadko stosowano kary fizyczne. Szczególnie zła była sytuacja 
w Królestwie Polskim, gdzie realizowano ostry program rusyfikacyjny; 
nie dziwi zatem, że uczniowie nie pozostali obojętni na wydarzenia, 
które nastąpiły po petersburskiej krwawej niedzieli. Jako pierwsi zapro-
testowali, podejmując strajk, warszawscy studenci, a za ich przykładem 
poszli uczniowie szkół średnich i powszechnych w całym Królestwie. 
Uczniowie Łódzkiej Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej w złożonym 
dyrektorowi oświadczeniu o podjęciu decyzji o zaprzestaniu uczęszcza-
nia na lekcje pisali:

My, młodzież ucząca się w łódzkiej szkole przemysłowej, głęboko odczuwając 
ucisk i upokorzenie, jakie wywołuje w nas system rusyfikacyjny i policyjny, 
panujący w obecnej szkole rosyjskiej, a z właściwymi zadaniami naukowo-wy-
chowawczymi nie mający nic wspólnego, oświadczamy, że obecny system 
szkolnictwa […] tępiąc każdy przejaw naszej samodzielnej myśli krytycznej 
i solidarności koleżeńskiej […] – niszczy nasze siły duchowe i fizyczne, a jako 
jedyny skutek dodatni wywołuje nieprzejednaną nienawiść i pogardę dla 
naszych policyjnych wychowawców.

Strajkujący w całym Królestwie studenci i uczniowie żądali przede 
wszystkim wprowadzenia do szkół języka polskiego, społecznej kontroli 
nad placówkami edukacyjnymi, wolności stowarzyszeń, a także zniesie-
nia wszechogarniającej kontroli dyrekcji szkoły nad życiem uczniów. 
Ogromny zasięg strajku szkolnego, a także masowe poparcie udzielane 
uczniom przez całe społeczeństwo zmusiły carat do ustępstw. W paździer-
niku car Mikołaj II wyraził zgodę na zakładanie prywatnych szkół 
elementarnych i średnich, w których nauka miała się odbywać w języku 
polskim. Mimo istotnych ograniczeń, jakie nałożono na nowo powstają-
ce placówki, nastąpił szybki rozwój prywatnego szkolnictwa z wykłado-
wym językiem polskim. Jednocześnie z nowych przepisów skorzystała 
liczna społeczność łódzkich Niemców, która również zyskała możliwość 
nauki w swoim ojczystym języku. Szczególnie energicznie przystąpiono 
do tworzenia szkoły średniej. Na specjalnym zebraniu przedstawicieli 
ludności niemieckiej powołano komitet założycielski, w którego skład 
weszło również kilku fabrykantów, i już w 1906 roku udało się zdobyć 
koncesję na założenie gimnazjum męskiego. Ostatecznie szkołę otwar-
towe wrześniu 1908 roku. Lekcje początkowo odbywały się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach przy ulicy Pańskiej (Żeromskiego). Jednocze-
śnie jednak pośpiesznie zbierano środki na budowę własnego budynku, 
tak że już w następnym roku na posesji przy ulicy Nowospacerowej 65 
(aleja Kościuszki) wmurowano kamień węgielny pod nowy gmach gim-
nazjum. Nowoczesny i przestronny budynek zbudowano w ciągu kilku-
nastu miesięcy, rok szkolny 1910/1911 rozpoczynano już w nowej siedzi-
bie. Łódzkie gimnazjum niemieckie mieściło się w niej do końca swoje-
go istnienia w 1945 roku. Obecnie znajdują się tam katedry Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skrzyżowanie ulic Mikołajewskiej (Sienkiewicza) 
i Krótkiej (Traugutta)
Okres rewolucji to bez wątpienia czas największej potęgi bojówki Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Zdarzało się, że przez długie tygodnie niemal nie 
było dnia, który nie przyniósłby wieści o dokonanym przez bojowców 
gdzieś w Królestwie zamachu czy starciu z rosyjskim wojskiem. Podobnie 
było również w Łodzi, gdzie bojówka socjalistyczna była stosunkowo 
liczna i dobrze uzbrojona. 
Szczególnie skrupulatnie przygotowywano zamachy na wysokich urzęd-
ników rosyjskich. W Łodzi najważniejszym celem był policmajster 
Iłłarion Chrzanowski, o którym socjaliści pisali, że to „łotr, jakich niewie-
lu”. Chrzanowski został przypadkowo raniony już w lutym 1905 roku, 
kiedy osobiście kierował akcją rozpędzania demonstracji na Górnym 
Rynku. Nieco później zaczęły do niego docierać informacje, że bojówka 
PPS przygotowuje się do zamachu na niego. Przestraszony Chrzanowski 
przestał w zasadzie opuszczać swoje mieszkanie przy ulicy Przejazd 
(Tuwima). Na okazję do przeprowadzenia zamachu trzeba było czekać 
bardzo długo, bo aż do końca 1906 roku. 
W dniu 19 grudnia 1906 roku przypadały imieniny cara Mikołaja II 
i policmajster, mimo najgorszych przeczuć, musiał się stawić na oficjalnej 
uroczystości. Na planowanej trasie przejazdu czekali na niego bojowcy, 
którzy dzięki własnemu wywiadowi doskonale znali jego plany na ten 
dzień. Na uroczyste nabożeństwo w cerkwi Chrzanowski jechał powozem 
otoczonym przez dziesięciu dragonów z karabinami gotowymi do strzału. 
Tego dnia panował siarczysty mróz, bojowcy przestępowali z nogi na nogę 
i z coraz większą niecierpliwością wypatrywali powozu policmajstra.

Nareszcie! – pisał ćwierć wieku później łódzki socjalista i historyk-amator 
Eugeniusz Ajnenkiel. – Z Przejazdu wyjeżdżają dragoni. Szybkim kłusem 
wjeżdża na Sienkiewicza cała kawalkada, otaczająca powóz policmajstra. 
Dziesięciu dragonów, czterech z przodu, czterech po bokach powozu i dwóch 
w tyle. Pędzą. W bojowcach krew tętni, serce wali, nerwy naprężają się, by nie 
tracić spokoju. […] Czas już. „Kacper” – Kwapiński daje znak trąbką. Zaczynać!

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Huk strzałów, krzyki, 
przekleństwa… Bojowcom udało się odwrócić uwagę dragonów, co 
umożliwiło rzucenie bomby. Marian Andrzejak „Emil” rzucił przygoto-
wany wcześniej pocisk najprecyzyjniej, jak tylko się dało – bomba wylą-
dowała na kolanach zdezorientowanego Chrzanowskiego. Wylądowała… 
po czym zsunęła się po derce, którą policmajster okrył nogi, i miękko 
spadła na grubą warstwę świeżego śniegu zalegającego ulicę. Takie 

sytuacje zdarzały się często – produkowane w domowych laboratoriach 
bomby często nie wybuchały. Chwilę później jednak odgłosy wciąż 
trwającej strzelaniny zagłuszył potężny huk – to drugi z przygotowa-
nych ładunków uderzył w tylną ścianę powozu. Zapanował chaos. 
Zdezorientowani bojowcy rzucili się do ucieczki, niesieni przez spło-
szone konie dragoni strzelali gdzie popadnie. Sam Chrzanowski został 
w wyniku wybuchu poważnie ranny, i choć przeżył, to do służby nie był 
już zdolny. Zamach na policmajstra, obok krwawej środy, był chyba 
największą akcją przeprowadzoną przez łódzką bojówkę w latach rewo-
lucji. Co ciekawe, dowodzący całą akcją „Kacper”, czyli Jan Kwapiński, 
po wielu latach wrócił do Łodzi, tym razem jednak w zupełnie innej roli. 
W 1939 roku został wybrany przez łódzką Radę Miejską na prezydenta 
miasta. Sprawował tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. 

Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki)
Niczym niewyróżniający się wśród innych łódzkich skrzyżowań zbieg 
ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki) stał się areną jednego z najbardziej 
dramatycznych wydarzeń w dziejach Łodzi. W dniu 21 czerwca 1905 
roku przez ulice miasta przeciągnął ogromny, kilkudziesięciotysięczny 
pochód robotniczy, który miał być manifestacją przeciwko brutalności 
carskiej policji i wojska. Bezpośrednią przyczyną tej demonstracji były 
pogłoski o rzekomym potajemnym pochowaniu przez władze dwóch 
żydowskich robotników, którzy zostali jakoby śmiertelnie ranieni kilka 
dni wcześniej podczas potyczki z wojskiem. Władze były zdetermino-
wane, aby rozpędzić demonstrantów, a za sprawą zdecydowanej posta-
wy wojska dać nauczkę coraz częściej organizującym masowe demon-
stracje łódzkim robotnikom i robotnicom. Na miejsce ataku wybrano 
właśnie skrzyżowanie Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), które znalazło się 
na trasie pochodu kierującego się do południowych, robotniczych dziel-
nic miasta. Zablokowano wyloty pobliskich ulic, zmuszono również 
stróżów większości okolicznych kamienic do zamknięcia bram, aby 
odciąć demonstrantom drogę ucieczki.
O tym, co zdarzyło się później, mówi kilka relacji. Sucha i obarczająca 
winą demonstrantów jest ta podyktowana przez policmajstra, o koza-
kach, którzy 

próbowali rozproszyć tłum nahajkami, ale próba ta nie dała pożądanych 
rezultatów, pod naporem kozaków tłum zachwiał się, wszczęło się zamieszanie 
i ścisk, ale równocześnie na kozaków posypał się grad kamieni i rozległo się 
kilka strzałów rewolwerowych, zarówno z tłumu, jak i z okien sąsiednich 
domów, z bram i spoza parkanów, gdzie tłum szukał schronienia. Wobec tego 
z kolei kozacy dali do tłumu, a głównie do bram, gdzie kryli się demonstranci, 
szereg pojedynczych strzałów, po czym demonstranci zaczęli szybko opusz-
czać ulicę i przyległe domy.

Dalej policmajster opisuje jeszcze kilka drobnych epizodów i podaje 
bilans strat. Jak od „szeregu pojedynczych strzałów” mogło zginąć co 
najmniej kilkanaście osób, a drugie tyle odnieść ciężkie rany – tego nie 
wyjaśnia. W „Rozwoju” pisano o pochodzie:
 
Niesiono wiele sztandarów czarnych i czerwonych. Niezliczony tłum wypełnił 
całą szerokość ulicy, postępując wśród okrzyków i śpiewów rewolucyjnych. […] 

Za ulicą Główną [Piłsudskiego], obok Paradyżu wystąpiła siła zbrojna. Wśród 
demonstrantów powstała okropna panika. Wszyscy cisnęli się do najbliższych 
otwartych bram, skutkiem czego powstał wielki ścisk. Ze wszech stron padały 
strzały.

Niemieckojęzyczny „Neue Lodzer Zeintung” oferował swoim czytelni-
kom opis barwniejszy i bardziej dramatyczny:

Gdy kule dragonów zagwizdały w powietrzu, tłum runął w dzikim popło-
chu na wszystkie strony: w bramy domów, w podwórza, na schody i płoty. 
W bramach rozegrały się okropne sceny. W bramie domu nr 177 przy ul. Piotr-
kowskiej było najokropniej. Wdarł się tam wielotysięczny tłum. Strach 
odebrał wszystkim rozwagę. 12-letnia dziewczynka przewróciła się, a po niej 
przeszła cała masa. Po stosie obalonych, który dochodził do wysokości 
człowieka, wdzierali się inni w dzikiej trwodze. Deptano po ciałach leżących, 
którzy krzyczeli, jęczeli z bólu; odzież na nich podarto nogami na strzępki.

Najwięcej patosu było oczywiście w relacjach drukowanych na 
łamach niepodlegającej cenzurze nielegalnej prasy socjalistycznej. 
W wydawanym przez SDKPiL „Z pola walki” jeden z działaczy rela-
cjonował: 

Wchodziliśmy w robotniczą dzielnicę. Byliśmy pewni, że pochód spokojne 
demonstrujący […] dalej bez przeszkód posuwać się będzie. W pułapkę, 
nikczemnie w pułapkę nas wciągnięto. Pozwolono nam dojść do miejsca, gdzie 
kozacy i dragoni zajęli boczne ulice, podczas gdy z tyłu za nami postępowali 
kozacy. Byliśmy więc osaczeni. I oto kiedy doszliśmy do ulic Pustej [Wigury] 
z jednej a Karola [Żwirki] z drugiej strony – w tłum padł strzał. Tu oddział 
kozaków rzucił się na pochód. Bez uprzedniego wezwania do rozejścia się 
dano salwy. Jednocześnie poczęto strzelać z bocznych ulic. […] Tłum w szalo-
nym popłochu rzucił się do ucieczki. Niektóre bramy były otwarte, inne wyła-
mywano, uciekano przez bramy, parkany, ogrody, przez przechodnie domy na 
ulicę Mikołajewską [Sienkiewicza]. […] Przed bramami utworzyły się stosy 
z ciał ludzkich, ciał żywych, w które kozacy strzelali bez opamiętania. Zabijano 
kobiety i mężczyzn, starców i dzieci. […] Ranni i zabici złożeni zostali w bramach 
domów.[…] Na dziś dość. Teraz zresztą nie sposób pisać. W głowie chaos, 
a w sercu wściekłość, za tę rzeź bezbronnych, za tę nikczemną zasadzkę chcia-
łoby się zemsty i jeszcze raz zemsty…

Zemsty pragnęła również znaczna część łódzkich robotników i robot-
nic. Następnego dnia wieczorem na ulicach miasta zaczęło się robić 
niespokojnie, pojawiły się też pierwsze barykady. Tak zaczynało się 
powstanie łódzkie. Ostatecznej liczby ofiar starcia, do którego doszło na 
skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Karola (Żwirki), nigdy już chyba nie 
poznamy. Cytowana relacja działacza SDKPiL z pewnością jest znacznie 
przesadzona, podobnie jak niezbyt wiarygodny wydaje się opis 
policmajstra. Jedno nie ulega wątpliwości – w wyniku strzałów wojska 
i wywołanej przez nie paniki zginęło kilkadziesiąt osób, a sama kon-
frontacja, nawet jeśli w istocie tak nie było, zdecydowanie mogła spra-
wiać wrażenie zaplanowanej i zaaranżowanej przez władze. A to 
wystarczyło, aby na ulicach miasta pojawiły się barykady. 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu
Podczas rewolucji władze carskie chowały ciała skazanych na śmierć 
i straconych rewolucjonistów w zbiorowych mogiłach na Polesiu Kon-
stantynowskim, tam, gdzie obecnie znajduje się park im. Józefa Piłsud-
skiego (tak zwany park na Zdrowiu). Pierwsze starania o upamiętnienie 
skazanych na śmierć rewolucjonistów podjęto już w 1918 roku. To wtedy 
Piotr Kon, człowiek cieszący się w Łodzi niesłychanym autorytetem jako 
obrońca w procesach politycznych toczonych przed rosyjskimi sądami, 
zwrócił się do ówczesnego burmistrza miasta, Leopolda Skulskiego, 
„w kwestii wyeliminowania gruntu pod przyszły pomnik dla uczcze-
nia pamięci poległych bojowników o wolność, którzy straceni zostali 
w latach 1907, 1908 i 1909 z wyroków sądów wojennych”. Inicjatywę tę 
podjęli przedstawiciele PPS w łódzkiej Radzie Miejskiej, którzy apelo-
wali: „Przez długie lata ich mogiły były zapomniane przez ogół, zanie-
dbane i sponiewierane. Obecnie […] świętym obowiązkiem społeczeń-
stwa łódzkiego jest uczcić pamięć tych, którzy krwią i życiem przypłacili 
walkę o wyzwolenie”. Wkrótce ekshumowano szczątki rewolucjonistów 
i urządzono im honorowy pogrzeb, a w 1923 roku odsłonięto pomnik – 
Kolumnę Rewolucjonistów, na której znalazł się napis: „Straconym za 
wolność i lud przez rząd carski w roku 1906–7–8”. Co ciekawe, idea upa-
miętnienia straconych rewolucjonistów nie wszystkim przypadła do 
gustu. W sympatyzującym z endecją „Rozwoju” próbowano ośmieszyć 
całą inicjatywę; pojawiały się również wynikające z zaciekłej wówczas 
walki partyjnej populistyczne propozycje przekazania pieniędzy, które 
miano wydać na pomnik, na budowę szkoły lub naprawę bruku na 
kilku ulicach. 
Od 1923 roku aż do wybuchu II wojny światowej pod Kolumną Rewolu-
cjonistów kończyły się doroczne pochody pierwszomajowe, które 
gromadziły w niektórych latach, o czym warto dziś przypomnieć, nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Po zajęciu Łodzi w 1939 roku Niemcy zniszczyli Kolumnę. Nowy, monu-
mentalny zresztą pomnik postawiono w tym miejscu dopiero w 1975 
roku. Miał on jednak upamiętniać już nie tylko straconych przez carat 
rewolucjonistów, lecz radykalną lewicę polską w ogóle – obok daty 
„1905” znalazła się tam też na przykład data „1948”, mająca przypominać 
o „zjednoczeniu ruchu robotniczego”. Pomnik na Zdrowiu, bo tak jest 
najczęściej określany przez łodzian, mógł budzić ambiwalentne uczu-
cia. Z jednej strony przypominał o jednym z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta i jako kontynuacja tradycji przedwojennej Kolumny 
był formą upamiętnienia straconych w latach 1906–1908 rewolucjoni-
stów. Z drugiej jednak strony był elementem prowadzonej przez władze 
PRL polityki pamięci, której jedną z zasad było właśnie budowanie 
wyraźnej ciągłości tradycji polskich ruchów lewicowych XIX i XX wieku 
i systemu realnego socjalizmu. 
Przed kilku laty pomnik został nieco przerobiony – z płaskorzeźb znik-
nęli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, a w górnej części monu-
mentu obok daty „1905” pojawiły się tablice z datami „1906” i „1907”, 
jednoznacznie wiążąc pomnik z rewolucją, zgodnie z jego pierwotnym, 
jeszcze przedwojennym znaczeniem. 

Kościół św. Anny w Łodzi (ulica Śmigłego-Rydza 24/26)
Budowę kościoła św. Anny na Zarzewie, w południowej części miasta, 
zakończono już podczas rewolucji. Oficjalne poświęcenie miało miejsce 
10 grudnia 1905 roku – nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że ta 
najmłodsza świątynia w mieście za nieco ponad rok stanie się areną 
krwawej i tragicznej w skutkach bitwy między zwaśnionymi robotnikami.

Bratobójcze walki zaczęły się w Łodzi już wiosną 1906 roku. Przez długi 
czas jednak strzelaniny były sporadyczne, a ofiar stosunkowo niewiele. 
Co powodowało starcia? Przyczyn było sporo, ale najważniejsza to nara-
stający antagonizm pomiędzy silnymi w Łodzi partiami socjalistyczny-
mi, które dążyły do podtrzymania rewolucji i w zasadzie popierały 
większość strajków, a Narodowym Związkiem Robotniczym – organiza-
cją będącą wówczas ekspozyturą endecji w środowisku robotniczym. 
Spory polityczne toczone w fabrykach i na ulicach często kończyły się 
przepychanką, bójką albo właśnie strzelaniną. Im więcej było ofiar po 
jednej i po drugiej stronie, tym bardziej rosło pragnienie zemsty, a zbroj-
na walka z politycznymi przeciwnikami stawała się coraz bardziej 
bezwzględna…
W dniu 18 stycznia 1907 roku pod kościół św. Anny podeszły dwa kon-
dukty pogrzebowe. Pierwszy odprowadzał na cmentarz narodowca, 
który zginął w walkach bratobójczych. Ksiądz Wacław Wyrzykowski, 
niekryjący swych prawicowych sympatii, bez wahania zadośćuczynił 
tradycji pokropku, po czym kondukt skierował się na cmentarz. Jakiś 
czas później pod ten sam kościół podszedł – bardzo zresztą liczny – kon-
dukt pogrzebowy z trumnami dwóch robotników-socjalistów, Frączaka 
i Jóźwiaka, będących ofiarami tego samego starcia sprzed kilku dni. 
Podobno część partyjnych towarzyszy nie chciała, aby trumny Frączaka 
i Jóźwiaka zostały pokropione przez księdza, lecz pod naciskiem rodziny 
musieli ustąpić. Okazało się jednak, że ksiądz Wyrzykowski, zasłaniając 
się zmęczeniem (!), nie wyraża zgody na „pokropek” trumien robotni-
ków-socjalistów. Kilka dni później rosyjskiemu dziennikarzowi, który 
przybył specjalnie z Petersburga do Łodzi, aby wysyłać do stolicy kore-
spondencje z „pola bitwy”, Wyrzykowski już inaczej wyjaśniał powody 
swojej odmowy.

„Jóźwiak i Frączak, wie pan, to byli tacy rozbójnicy, że jeżeli całą Łódź obszu-
kać, to podobnych się nie znajdzie… zapisani byli do bojówki. Zresztą z jakiej 
racji mam chować wszystkich socjalistów? Oni w Boga nie wierzą i do kościoła 
nie chodzą. A kiedy umarłego prowadzą, to nie pieśni religijne, a swój Sztan-
dar śpiewają. Rozumie się, odmówiłem…” dodał, przypuszczając, że spotka się 
z moim uznaniem

– zanotował Iwan Timkowskij-Kostin. Nikt z żałobników nie uwierzył 
w księże zmęczenie, a ich reakcja na odmowę była łatwa do przewidze-
nia – na księdza posypał się grad przekleństw, zarzutów o stronniczość, 
być może co bardziej zapalczywy wykrzyknął nawet jakąś groźbę. 
Wkrótce jednak coraz bardziej rozgrzane głowy żałobników musiały 
uchylać się przed strzałami. Okazało się, że członkowie narodowych 
bojówek zdążyli już wrócić z pogrzebu i ukryć się w kościele, i czekali na 
dogodny moment, aby zaatakować złożony z socjalistów kondukt 

pogrzebowy. Według relacji świadków strzelano z wnętrza świątyni, 
zwłaszcza z kościelnej dzwonnicy, z której doskonale było widać całą 
okolicę. Odgłos kanonady ściągnął pod kościół posiłki dla jednej i drugiej 
strony – regularna bitwa trwała co najmniej kilkadziesiąt minut, a jej 
bilans to niespełna dziesięcioro zabitych (źródła podają różne liczby) 
oraz co najmniej trzydzieści osób rannych. Po ostrzelaniu konduktu 
pogrzebowego nawet „Rozwój”, który nie szczędził zazwyczaj zachęt do 
zwalczania socjalistów, apelował do swych robotniczych czytelników: 
„Bądźcie wreszcie ludźmi!”. Strzelanina pod kościołem św. Anny była 
bez wątpienia najkrwawszym i najbardziej dramatycznym epizodem 
łódzkich walk bratobójczych. 

Widzewska Manufaktura (Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego Wi-Ma)
Na przełomie XIX i XX wieku Widzew był przedmieściem Łodzi. Dawna 
rolnicza osada nabrała przemysłowego charakteru w ostatnich dwóch 
dekadach XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę Towarzystwa Akcyj-
nego Manufaktury Bawełnianej Heinzla i Kunitzera, zwaną powszech-
nie Widzewską Manufakturą, która wkrótce stała się jedną z większych 
fabryk w okręgu łódzkim. Gdy 27 stycznia 1905 roku w całej Łodzi 
wybuchł strajk, zatrzymano również pracę w Widzewskiej Manufaktu-
rze. Następnego dnia, jak pisał wieloletni działacz łódzkiej PPS i histo-
ryk-amator Eugeniusz Ajnenkiel, „Widzew przybrał wygląd świąteczny. 
Fabryki nieczynne, przed chałupami grupy ludzi, omawiające wypadki 
poprzedniego dnia”. Atmosferę święta przerwały jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w Widzewskiej Manufakturze w środę 1 lutego, 
kiedy miała być wypłacana tygodniowa pensja. Po odebraniu należnych 
wynagrodzeń kilkutysięczny tłum został pod bramą fabryki. Uznano, że 
strajk jest znakomitą okazją, aby wymierzyć sprawiedliwość znienawi-
dzonemu dyrektorowi tkalni Jeziorkowskiemu. Oto portret Jeziorkow-
skiego, który pozostawił nam Ajnenkiel:

Jeziorkowski traktował robotników […] jak niewolników, lżył ich przy każdym 
spotkaniu, mieszał z błotem robotnice. Ale był dobrym… katolikiem: gdy 
robotnik pozdrawiając go, mówił „dzień dobry”, nie odpowiadał i wyrzucał 
z kantoru, żądał natomiast kłaniania mu się w pas i pozdrowienia „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Nie przeszkadzała mu ta religijność być 
bardzo łasym na młode robotnice.

Jeziorkowskiego chciano wyrzucić za bramę fabryki, ale dyrektor przy-
tomnie przeskoczył przez płot i uciekł do pobliskiego lasu. 
Robotnicy i robotnice, chociaż zawiedzeni z powodu ucieczki dyrektora, 
pewnie wkrótce rozeszliby się w spokoju do domów, gdyby nie przeszko-
dziła w tym interwencja kozaków, którzy usiłowali rozpędzić tłum 
nahajkami i szablami. W odpowiedzi na żołnierzy posypały się kamie-
nie, wyrywano też żerdzie z fabrycznego płotu, którymi próbowano 
odeprzeć atak. Wkrótce do walki włączył się również stacjonujący w fabry-
ce oddział piechoty. Padły pierwsze salwy, tłum cofnął się, lecz wkrótce 
dopiero co przybyli bojowcy PPS odpowiedzieli pojedynczymi strzała-
mi pistoletowymi. Oddajmy jeszcze głos Ajnenkielowi:
  

Cofające się szeregi robotnicze pomagają w walce z piechotą, która atakiem na 
bagnety usiłuje rozpędzić tłum. Walka wre. Pierś o pierś. Wielu robotników 
pokłutych słania się na ziemię. Robotnicy, broniąc się, chwytali za karabiny 
i wydzierali je żołnierzom z rąk. Odebrano 5 karabinów. Dwóm zabitym koza-
kom odpięto szable. Lecz żołnierze, choć liczebnie słabsi, prą niezorganizowa-
ny w walce tłum. Na kłębowisko walczących wpada trzecia z rzędu szarża 
kozaków, decydując tym o zwycięstwie wojska nad robotnikami. Bici i kłuci 
z dwu stron, robotnicy cofają się.

Walki pod bramą Widzewskiej Manufaktury trwały prawie cztery 
godziny. Zginęło prawdopodobnie dziewięć osób, a około dwudziestu 
zostało postrzelonych. Potyczka na Widzewie była pierwszym na taką 
skalę starciem łódzkich robotników i robotnic z carskim wojskiem. 
W pierwszych dniach strajku powszechnego zaskoczone i niedysponu-
jące odpowiednimi siłami władze przyjęły postawę defensywną. Dopie-
ro od 1 lutego wojsko zaczęło coraz częściej atakować gromadzących się 
na ulicach demonstrantów. Tego dnia strzelano nie tylko na Widzewie, 
lecz również na Wodnym Rynku oraz pod fabryką Geyera. O starciu 
przed Widzewską Manufakturą przypomina dziś tablica pamiątkowa, 
którą wmurowano w ścianę jednego z fabrycznych gmachów jeszcze 
w czasach PRL. 
        
opracował Kamil Piskała
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