
Projekt 

Druk Nr 3~G {W{G., , 
Projekt z dnia ~/r ~0 JjJ1 ~ ~ 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie nadania uliey nazwy aleja Grohmanow. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uehwala, co nastfpuje: 

§ 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na cz~sciach dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 
2119, 16214, 162/11 , 162/13 , 163112 i 231116, w obr~bie W-24 oraz dzialkach 0 numerach 
ewidencyjnych: 283/28, 283/29, 283/38, 283141 i 334/15, w obr~bie S-2, biegnqcej 
w kierunku wschodnim od projektowanej alei Scheibler6w do ulicy Wierzbowej, nadaje si~ 
nazw~: aleja Grohman6w. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi . 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Projektodawcqjest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodniez~ey 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

DYREKTO R\ 
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ospodarowan a qtk1err 



U zasadnienie 

Grohmanowie byli jedn,! z rodzin 16dzkich fabrykant6w, kt6re tworzyly przemyslow,! 
potygy Lodzi. Kolejne pokolenia Grohman6w zmienily oblicze dziewiytnastowiecznej Lodzi, 
znacznie przyczyniaj,!c siy do jej p6Zniejszego przydomku. "Ziemia obiecana" w ci,!gu 
zaledwie 50 lat przeksztalcila siy z niewielkiej osady w tytni,!C'! zyciem metropoliy, jeden z 
najwaZniejszych punkt6w na mapie centralnej Europy. 

Burzliwy okres rozwoju miasta scisle wi'tZe siy z rodem Grohman6w. Inwestycje 
w nowoczesne w6wczas maszyny parowe i prowadzenie interes6w zgodnie ze standardami 
wykladanymi na najwiykszych zachodnich uczelniach, w kt6rych wiedzy zdobywali kolejni 
dziedzice imperium, doprowadzily do rozwoju zaklad6w i zapelnienia panoramy Lodzi 
kolejnymi kominami. 

Monumentalna brama oparta na slynnych "beczkach", straz pozarna, palace i fabryki, 
to elementy "kr6lestwa Grohman6w". Bez rodziny Grohman6w wsp6lczesna L6di 
wygl,!dalaby zupelnie inaczej. 

Dzis na terenie zaklad6w Grohmann6w funkcjonuje L6dzka Strefa Ekonomiczna, 
a dawne wille i budynki mieszkalne nadal sluz,! lodzianom. 

ZaloZyciel pot~gi rodu w Lodzi - Traugott Grohmann (ur. 1785, zm. 1874 w Lodzi) 
fabrykant i przemyslowiec. 

Przybyl do Polski okolo roku 1820 z Saksonii i osiedlil siy w Warszawie. Pocz'!tkowo 
wytwarzal wyroby sk6rzane. W 1827 roku przeprowadzil siy do Zgierza i tu zalozyl 
manufaktury wyrob6w bawelnianych. W tym samym roku ozenil siy, a rok p6Zniej urodzil mu 
siy jedyny syn, Ludwik. W roku 1833 w sp6lce z bratem Karolem, prowadzil tkalniy p16cien 
oraz przydzalniy bawelny. 

W 1841 roku wraz z rodzin,! przeni6s1 siy do Lodzi, gdzie przej,!l w dzierzawy teren 
zwany Lamusem i uruchomil przydzalniy mechaniczn,!. W 1854 roku zamontowal w niej 
maszyny parow'!, jako drugi w miescie. Pierwsz'! sprowadzil do Lodzi Ludwik Geyer. 
Wybudowal fabryky i dom przy zbiegu dzisiejszych ulic Tylnej i Targowej. Byl on dosyc 
skromny, nie r6mil siy specjalnie od dom6w 16dzkich tkaczy. Dopiero p6iniej wybudowal 
willy przy ul. Tylnej 14. Miescilo siy tam kiedys Muzeum Artyst6w, dzis siedziby rna Izba 
Radc6w Prawnych. 

W czasie Powstania Styczniowego Traugott Grohman wspomagal finansowo pol skich 
powstanc6w, przez co mial klopoty z wladzami carskimi. 

Po smierci Traugotta kierownictwo zaklad6w przej,!l jego syn Ludwik i przeksztalcil 
je w firmy "Ludwik Grohman". 

Ludwik Grohman (ur. 1828, zm. 1 lutego 1889 r. w Lodzi) - fabrykant 
i przemyslowiec. 

Ludwik Grohman w miary dorastania angaZowal siy w dzialalnosc swojego ojca, a po 
jego smierci w 1874 r. obj,!l kierownictwo i przeksztalcil zaklady w firmy "Ludwik 
Grohman". Moma powiedziec, ze to on rozkrycil interes i byl tw6rc,! potygi Grohman6w. 
Wybudowal okazaly, rodzinny palac przy ul. Tylnej 11, zwany will,! Grohman6w. 
Zbudowano j,! w stylu wloskiego renesansu. Projektowal j,! znany 16dzki architekt Hilary 
Majewski. 

Ludwik Grohman czul siy Polakiem. To on zacz'!l pisac swoje nazwisko przez jedno 
"n". Mial tez duze zaslugi dla miasta. W latach 1861-1869 byl radnym miej skim. 

Grohman byl zalozycielem pierwszej fabrycznej StraZY Ogniowej w swojej fabryce 
i wsp6lzalozycielem L6dzkiej Ochotniczej StraZY Ogniowej, w latach 1876-1888 pelnil 
funkcjy prezesa i komendanta calej L6dzkiej Ochotniczej StraZY Ogniowej. 



Byl wsp6lzalozycielem Banku Handlowego w Lodzi, dlugoletnim prezesem zarz(!du, 
wsp6lzalozycielem Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Lodzi. Byl r6wniez 
wsp6lzalozycielem L6dzkiego Chrzescijaiiskiego Towarzystwa Dobroczynnosci. 
W paidzierniku 1884 r. za gorliwosc okazan(! przy dziele budowy cerkwi sw. Aleksandra 
Newskiego w Lodzi przy ul. Widzewskiej (ob. ul. Kilinskiego 56) zostal odznaczony orderem 
Swiytej Anny III klasy. W paidziemiku 1888 r. otrzymal Order Swiytego Stanislawa II klasy. 

W latach 80. zbudowal okazal(! willy przy ul. Tylnej. Ludwik Grohman ozenil siy 
z Paulin(! Trenkler, c6rk(! bogatego kupca Karola, co wzmocnilo jego pozycjy finansow(!. 
Grohmanowie mieli piyciu syn6w: Henryka, Karola Adolfa, Alfreda Wilhelma, Leona, Pawla 
i c6rky Anny. Ludwik Grohman zmarl w 1889 roku. Rodzinny interes przej(!l najstarszy syn 
Henryk. 

Gr6b rodziny Ludwika Grohmana znajduje siy na Cmentarzu Starym w Lodzi tuZ 
obok kaplicy Scheiblera. 

Hcnryk Grohman (ur. 2 listopada 1862, zm. 3 marca 1939 w Lodzi) - l6dzki 
fabrykant, dziedzic imperium Ludwika Grohmana. 

Najstarszy z czterech syn6w Ludwika, kt6ry przej(!l prowadzenie firmy po smierci 
ojca i wprowadzil w niej zmiany. Rozbudowal zaklad i postawil nowoczesny 
wielowydzialowy kombinat wl6kienniczy. Gl6wnym obiektem rozbudowuj(!cej siy fabryki 
byla wielka tkalnia mechaniczna zlokalizowana przy ul. Targowej. Wiod!a do niej 
monumentalna brama ozdobiona szpulkarni, nazywanymi "beczkami grohmanowskimi". 
zwana potocznie "beczkami grohmanowskimi". "Beczki Grohmana" juz wkr6tce staly siy 
symbolem calego przedsiybiorstwa i jednym z najbardziej znanych symboli 6wczesnej Lodzi 
przemyslowej. 

W 1889 firma Grohman6w przeksztalcila siy w sp6lky akcyjn(! "Towarzystwo 
Akcyjne Zaklad6w Przemyslowych Ludwika Grohmana". 

Henryk Grohman w 1892 zamieszkal w willi wzniesionej przy ul. Tymienieckiego 24. 
Byl pracownikiem Komitetu Ofiary Narodowej Tymczasowej Rady Stanu. Mianowany 
czlonkiem Rady Stanu w 1918 roku 

W 1921 firma Scheibler6w pol(!czyla siy z fabryk(! Grohman6w wskutek czego 
powstal najwiykszy kompleks przemyslowy Lodzi - "Zjednoczone Zaklady Wl6kiennicze 
Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana - Sp6lka Akcyjna w Lodzi". 

Grohman byl mecenasem kultury. Zbieral grafiky polsk(! i obc(!, interesowal siy sztuk(! 
wschodu. Zapraszal do swego domu artyst6w, w sali balowej urz(!dzal koncerty fortepianowe, 
gral tam miydzy innymi Paderewski, goscil Witkacy. By! tez znawc(! dziel sztuki 
i kolekcjonerem. Bogaty zbi6r egzotycznych instrument6w muzycznych zapisal na rzecz 
Muzeum Etnograficznego Warszawie (splon(!l on w 1939 roku) , zdeponowane przez niego 
w Muzeum Narodowym skrzypce Stradivariusa ulegly zniszczeniu podczas dzialaii 
wojennych. Do Muzeum Narodowego przekazal zbiory ceramiki i grafiki japonskiej, kt6re 
gromadzil przed 1914. Bogaty zbi6r grafik japonskich oddal do Gabinetu Rycin Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ksiygozbi6r podarowa! bibliotece publicznej w Lodzi. Byl 
pierwszym prezesem L6dzkiego Towarzystwa Muzycznego. 
Pochowany zostal w rodzinnym grobowcu Grohman6w na Cmentarzu Starym w Lodzi. 

o~~ OL Jan Schnerch 




