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w numerze:

Przeglądy, poglądy
Szansa dla łódzkich zabytków
Wojciech Szygendowski

Obraz fabrycznej Łodzi
Ewa Szelągowska, Agnieszka Lorenc-Karczewska

Fabryka Grohmana
- formowanie wartos'ci
Włodzimierz Wrzesiński

Sakralna panorama miasta
Marek Budziarek

Piotrkowska znana i nieznana
Judyta Badowska

Fasada z malarską dekoracją
Ewa Różalska

Witraże
Marta Ertman

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Wille „Ziemi obiecanej” 
Małgorzata Laurentowicz-Granas 
Joanna Manżett-Kubiak

Rezydencja „Księży Młyn”
Dorota Berbelska

Łagiewniki
Krzysztof Stefański

Szkoły jak pałace
Zbigniew Lipowski

Mauzolea
Marek Budziarek

Porządkowanie pamięci - Marek Budziarek

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Łódzkie bestiarium
Jan Salm

Orły na kamienicach
Paweł Szkołut

Apteczne wnętrza
Magdalena Szyjakowska

Kamienny świadek - Marek Budziarek

Podziemna katedra
Waldemar Bieżanowski

Tabliczka - Marek Budziarek

Rys ręczny
Mirosław Jaskulski

Z ZAGRANICY
New Lanark i Saltaire
Bartosz Marek Walczak

ROZMAITOŚCI
Muzeum w pałacu Scheiblera
Mieczysław Kuźmicki

NA OKŁADCE:

Brama i fragment budynku przędzalni na te
renie fabryki I. K. Poznańskiego w Łodzi; bu
dynek ma długość 170 m, zdobiony jest deta
lem neorenesansowym, powstał w 1878 r. 
według projektu Hilarego Majewskiego.

(fot. Jerzy Augustyniak)
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Redakcja rekomenduje
Łódź - miasto obiecane. Tak w wieku XIX, 

jak i obecnie. Kiedyś' Łódź obiecywała pracę, 
zarobki i zawrotne kariery, dziś' obiecuje, że 
niedługo będzie jednym z piękniejszych miast, 
w którym dawne fabryki zamienią się w centra 
kułtury i rozrywki, a szare ulice staną się nie
zwykłymi miejscami z odnowionymi fasadami 
kamienic, willi czy pałaców. Chociaż istnieje 
wiele kontrowersji, w jaki sposób nadać Łodzi 
cechy nowoczesnej metropolii, nie naruszając 
przy tym wartości zabytkowych - wszystko 
zmierza w tym właśnie kierunku. O „mieście 
obiecanym” piszą w tym numerze łódzcy auto
rzy. Zwracamy uwagę na bardzo urozmaiconą 
tematykę ich artykułów: od ogólnych proble
mów konserwatorskich, przez pojedyncze ka
mienice, wille, kościoły, szkoły, cmentarze, po 
zdobnicze detale i wnętrza aptek. Nie wyczer
puje to wszystkich spraw, jakie w wypadku Ło
dzi należało przedstawić, ale na miarę ograni
czonych możliwości objętościowych, starali
śmy się odsłonić jak najwięcej „miasta obieca
nego”. Autorów, których artykuły nie znalazły 
się w tym numerze - serdecznie przepraszamy.

Redakcja proponuje
Następny numer miesięcznika również bę

dzie urozmaicony - od dziejów obrazu Jana 
Matejki, przez współczesną rzeźbę nagrobko
wą, peronowe hale, dwory, pałace, po... tań
czących derwiszów i zabytki na Antarktydzie.

Redakcja zachęca
Jak zawsze zachęcamy do zamówienia prenu

meraty „Spotkań z Zabytkami” już na przyszły 
rok. W poprzednich numerach zamieściliśmy 
anons o organizowanym KLUBIE PRENUME
RATORÓW „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”; 
anons ten ukaże się w następnym numerze.

Numer ukazał się przy udziale Urzędu Miasta Łodzi - Wydziału 

Kultury i Ochrony Zabytków



OD Prze3^dy 
poglądy

W Krakowie trwa dyskusja na temat 
objęcia centrum Nowej Huty ochro
ną konserwatorską i wpisania naj
starszej jej części pochodzącej 
z pięćdziesiątych lat XX w. do reje
stru zabytków. Niezależnie od pod
jęcia procedur związanych z tymi 
działaniami potrzebny jest cało
ściowy pomysł na Nową Hutę, na 
jej zagospodarowanie turystyczne 
i promowanie. Wszyscy są zgodni, 
że należy zachować charakter tego 
zespołu urbanistycznego, po
szczególne budynki oraz ważniej
sze wnętrza. Trzeba także podjąć 
działania chroniące Nową Hutę 
przed stagnacją gospodarczą i de
gradacją jej substancji mieszkanio
wej.

Czynione są starania o wpisanie 
Góry św. Anny na listę pomników hi
storii. Przemawiają za tym walory 
przyrodnicze, zabytkowe i kultowe 
miejsca. Powstała tu w 1700 r. kal
waria początkowo obejmowała trzy 
kościoły i trzydzieści kaplic, potem 
dobudowano stacje maryjne. 
Obecnie kaplice są w nie najlep
szym stanie i wymagają odnowie
nia. Uznanie zespołu za pomnik hi
storii ułatwiłoby podjęcie prac re
montowych. Słynąca z gotyckiej 
rzeźby św. Anny Samotrzeciej 
i pięknego założenia ogrodowego 
kalwaria zasługuje na wyjątkową 
opiekę i ochronę.

We wsi Klon niedaleko Szczytna, na 
pograniczu mazursko-kurpiowskim, 
wiele chałup ma ponad 150 lat i aż 
48 spośród nich wpisanych zostało 
do rejestru zabytków. Niestety, 
część z nich z każdym rokiem ginie. 
Większość gospodarzy stara się 
utrzymać dawny charakter swoich 
domów, ale są też tacy, którzy do
konują rozmaitych przeróbek znie
kształcających ich pierwotny wy
gląd, a niektóre domy zostały wręcz 
rozebrane. Tymczasem wszystkie 
remonty obiektów wpisanych do re
jestru zabytków powinny być pro
wadzone pod nadzorem konserwa
torskim. Szkoda, że gmina nie ma 
funduszy na podjęcie komplekso
wych prac umożliwiających ocale
nie tego pięknego zespołu ludowej 
architektury.

Profesor Jan Tajchman, znany to
ruński konserwator, zapytany przez 

2

dziennikarzy „Gazety Pomorza i Ku
jaw" o sytuację zabytków w Toruniu, 
odpowiedział: „Bezsprzecznie po
prawił się widok ogólny miasta. Wie
lu właścicieli świadomych wartości 
zabytków doprowadziło do renowa-

gląd, że Krzyżacy budowali zamki 
nie tylko z cegły i kamienia. Pod
czas wykopalisk znaleziono też 
skorupy garnków, kafle piecowe, to- 
pory, okucia, klucze, a nawet spisy 
zawartości kuchni zamkowych.

cji elewacji. Zabytki są iluminowane. 
To są plusy. W wielu jednak wypad
kach tam, gdzie chodzi o autentycz
ną substancję zabytkową, sytuacja 
pogorszyła się. Brakuje świadomo
ści, że właściciel może korzystać 
z wartości historycznej obiektu. 
IV zabytkowych niemieckich mia
stach ludzie są dumni, że żyją w hi
storycznych domach. Zresztą sprzy
ja temu prawo, po zakończeniu prac 
konserwatorskich przysługują ulgi 
podatkowe. U nas często mamy sy-

W kościele św. Anny w Warszawie, 
w jednym z pomieszczeń rektoratu 
odnaleziono drewnianą rzeźbę Ma
donny z Dzieciątkiem z około 1520 
r. Początkowo znajdowała się ona 
w głównym ołtarzu, po wymianie 
wystroju świątyni na barokowy 
przeniesiono ją na kamienną ko
lumnę przy kościele. W 1977 r. 

zniszczoną figurę 
zastąpiono ko-

tuację, że jak coś zostaje odkryte, to 
właściciele szybko to niszczą, by nie 
przyszedł konser
wator i nie kazał 
tego zabezpie
czyć, bo z tym 
wiążą się kło
poty i czasami 
koszty. Efekt 
jest taki, że na 
zabytkowych 
kamienicach 
pojawiają się 
ahistoryczne, 
brzydkie mar
murowe elewa
cje. Zniszczono 
już na starówce wie
le witryn, sztukaterii 
itp.”.

pią, a oryginał 
zaginął. Znale
ziona rzeźba 
jest w bardzo 
złym stanie - 
drewno sczer
niałe i podziura

wione, zniszczo
na polichromia, 

brakuje wielu frag
mentów, m.in. twarzy 

Madonny. Po przeprowa
dzeniu konserwacji figu
ra będzie ustawiona 
w kościele, a na kolum
nie pozostanie kopia.

(rys. Małgorzata Tabaka)

Archeolodzy z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego podczas 
prowadzonych badań w Sątocznie 
w woj. warmińsko-mazurskim od
kryli relikty zamku krzyżackiego, 
który został spalony w XVII w. przez 
Szwedów. Odkopane elementy do
wodzą, że zamek byt drewniany. 
Fakt ten utwierdza niepopularny po

Księgę praw miejskich Głubczyc, 
cenny manuskrypt z 1421 r., Funda
cja Barbary Piaseckiej-Johnson 
przekazała w darze polskim archi
wom. Po uroczystości przekazania 
zabytek prezentowany byt w Archi
wum Głównym Akt Dawnych w War
szawie oraz w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Głubczycach. Sta- 

ANTICON 2002

W dniach 21-22 października br. odbędzie się w Szczecinie III Polsko-Nie
miecka Konferencja ANTICON 2002 pt. „Architektura ryglowa - wspólne 
dziedzictwo". Konferencja ma charakter objazdowy, trasa przebiegać będzie 
przez miejscowości: Szczecin, Miękowo, Dzisna, Goleniowe, Babigoszcz, 
Międzyzdroje, Świnoujście, Ahibeck, Heringsdorf, Zinnowitz, Wolfgast, 

Szczecin; we wszystkich miejscowościach znajdują się zabytkowe budowle 

o konstrukcji ryglowej. Konferencję organizuje Szczecin-Expo Towarzystwo 
Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego - 71-541 Szczecin, ul. Cy
ryla i Metodego 9a, teł. 0 (prefix) 91-422-12-76, fax 455-35-06 oraz za
chodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Przypo
minamy, że pierwsza edycja ANTICONU odbyła się w 1996 r., a od 1998 r 
konferencje podejmują temat ochrony i konserwacji budownictwa ryglowe
go. „Spotkania z Zabytkami” zaproszone zostały do objęcia patronatu me
dialnego konferencji w 2002 r.

lym miejscem przechowywania ma
nuskryptu jest obecnie Archiwum 
Państwowe w Opolu. Barbara Pia- 
secka-Johnson odznaczona została 
przez Ministra Kultury RP Orderem 
Zasłużonego dla Kultury Polskiej.

W trakcie prac prowadzonych na 
terenie obwodnicy w Wolinie doko
nano interesujących odkryć arche
ologicznych. Znaleziono liczne frag
menty wczesnośredniowiecznych 
zabudowań saskofryzyjskich, 
umocnienia nabrzeży, warsztat ob
róbki skóry, trzy duże piece chlebo
we, a także kilka wraków statków 
z okresu wczesnego średniowiecza 
oraz ogromne ilości ceramiki. 
Wszystkie dokonane odkrycia po
twierdziły częściowo hipotezę o za
topieniu Wolina w X w.

W czerwcu br. w Muzeum Narodo
wym w Szczecinie odbyła się dwu
dniowa konferencja pt. „Nekropolie 
- kirkuty - cmentarze”. Poświęcona 
była dziejom cmentarzy na Pomo
rzu Zachodnim, ich sztuce i archi
tekturze, projektowaniu przestrzeni 
cmentarnych i terenów zieleni. A oto 
tytuły referatów wprowadzających: 
„Cmentarz jako miejsce pietyzmu” 
(ks. dr Jan M. Mazur), „Ochrona za
bytkowych cmentarzy w Polsce” (dr 
Andrzej Michałowski). Konferencji 
towarzyszyła wystawa fotograficzna 
oraz promocja książki Bogdana 
Frankiewicza Historia cmentarzy 
szczecińskich.

Podczas huraganu, który przeszedł 
31 sierpnia br. przez Kraków znisz
czona została renesansowa attyka 
Sukiennic. Zawieszona na budynku 
reklama, spadając, porwała kilka 
maszkaronów i kawałek muru. Fakt 
ten uprzytomnił nieprzemyślane wy
korzystywanie zabytkowych obiek
tów do instalowania reklam.

„Rzeczpospolita” podjęła cykl pu
blikacji pt. „Mapa ginących zabyt
ków”, w którym przedstawiane są 
znikające z polskiego krajobrazu hi
storyczne obiekty - pałace, dwory, 
zamki, kościoły, kamienice. Z satys
fakcją przyjęliśmy tę inicjatywę, któ
rej inspiracją stał się być może za
mieszczany na naszych tamach 
„Społeczny przegląd zabytków”. Do 
akcji włączyli się czytelnicy, którzy 
nadsyłają informacje dotyczące de
wastowanych zabytków znajdują
cych się na ich terenie. Cieszy fakt, 
że coraz więcej osób zainteresowa
nych jest losem naszego dziedzic
twa kulturowego.



Jeszcze dziś można spotkać się z opinią, że Łódź jest miastem szarym i bez wyrazu. 
Na szczęście są to stwierdzenia coraz rzadsze i wyrażane na ogół przez osoby, które 

znają bódź sprzed co najmniej dziesięciolecia bądź też nigdy w tym mieście nie były.

Szansa dla łódzkich 
zabytków

WOJCIECH SZYGENDOWSKI

■ rzez długie lata powojenne Łódź była kojarzona
■ z mozołem pracy, miastem, które omijały znaczniejsze 

Ł x wydarzenia i którego prawie nigdy nie wymieniano 
■ przy okazji dysput o zabytkach. Faktem jest również, że 
*"■ Łódź i jej zabytki nie miały dotychczas swoich „pięciu mi
nut”. Tak jak szczęśliwie ominęły ją zniszczenia okresu wojny, 
ominął ją również związany z tym powojenny zapał odbudowy, 
omijały działania czerpiące z finansowych zasobów państwowej 
kasy, omijały obchody uroczystości związanych z okrągłymi 
rocznicami czy też pospieszne przygotowania do wizyty waż
nych osobistości. Wystarczy jednak zmienić nieco punkt widze
nia i jawi się nam życzliwszy obraz miasta. Już uniósłszy nieco 
wzrok ponad poziom parterów kamienic, zauważymy świat in
trygujących malowideł, mozaik czy zagadkowych symboli skry
tych za fantastycznymi rzeźbami lub maszkaronami. Podobnie 
może wywołać podziw spojrzenie na Łódź z perspektywy dyna
mizmu jej rozwoju w XIX w., który porównać można jedynie 
z wielkimi miastami amerykańskimi lub niektórymi angielskimi.

W ciągu kilku zaledwie dziesięcioleci Łódź z niewielkiej osa
dy przekształciła się w drugie co do wielkości miasto Królestwa 
Polskiego i największy ośrodek włókienniczy imperium rosyj
skiego. Początkowo powstały tu dwie osady: sukienników - 
Nowe Miasto oraz prządków i tkaczy - Łódka, które wkrótce 
połączyły się, dając początek dzisiejszemu centrum miasta. 
Sprzyjającej koniunkturze gospodarczej, mającej podstawy 
głównie w handlu z Rosją, Łódź zawdzięcza fakt, że pod koniec 
XIX w. funkcjonowało tu blisko 900 zakładów włókienniczych. 
Fenomen Łodzi miał również swe specyficzne podłoże społecz
ne. Zaczątki przemysłu tworzyli w trzeciej dekadzie XIX w. 
przybysze z Saksonii, Śląska, Czech i Wielkopolski, do których 
w drugiej połowie XIX w. dołączyli fabrykanci, kupcy i bankie
rzy pochodzenia żydowskiego. Ponadto obok społeczności pol
skiej, z której głównie rekrutowała się kadra pracowników za
kładów, i rosyjskiej, stanowiącej podstawę aparatu administra
cyjnego, Łódź zamieszkiwali obywatele wielu innych narodów. 
Owa wielokulturowość miasta zaowocowała ciekawymi zjawi
skami niemalże we wszystkich dziedzinach życia, znalazła rów
nież wyraz w architekturze. Między innymi różnicy gustów 



i upodobań zawdzięczamy to, że klasycyzm przeplata się tu ze 
stylami historyzującymi, a eklektyzm z secesją.

W zjawiskach zachodzących w XIX w. i rewolucji przemysło
wej teoretycy sztuki dostrzegali zanik tradycji porządnego rze
miosła i wprowadzenie na to miejsce produkcji masowej. Było 
to powodem braku jednoznacznie wykształconego stylu, 
a w skrajnie formułowanych ocenach - upadku sztuki w ogóle. 
Wzrosło znaczenie klasy średniej, pozbawionej głębszej tradycji 
obcowania ze sztuką przez duże „S”. Artyści i rzemieślnicy zmu
szeni byli dostosowywać się do gustów nowych odbiorców. Po
za sztuką użytkową efekty tego zjawiska szczególnie wyraźnie 
można zauważyć w architekturze, która zaczęła operować ma
sowo produkowanymi elementami z typowych katalogów. De
koracje na elewacjach i we wnętrzach umieszczano często bez 
większej dbałości o jakiekolwiek zasady kompozycji, nie wspo
minając o doznaniach estetycznych. Nie było to jednakże regu
łą. W Łodzi zaczęli wznosić dzieła twórcy z Berlina, Wiednia 
czy Wioch, tworząc obiekty nietuzinkowe, nawiązujące do 
sprawdzonych wzorców klasyki światowej architektury. Najwy
bitniejsze łódzkie budowle, w tym większość monumentalnych 
zespołów fabrycznych, rezydencji przemysłowców, a także wie
le obiektów użyteczności publicznej powstało w latach osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w., w okresie wzmożone
go ruchu budowlanego. Wcześniej, bo w latach siedemdziesią
tych, zaczęto budować zespół przemysłowo-mieszkalny „Księży 
Młyn”, bez wątpienia jeden z najciekawszych przemysłowych 
zabytków urbanistycznych w Europie. Łódzcy fabrykanci, poza 
wznoszeniem wspaniałych rezydencji i monumentalnych fa
bryk, budowali osiedla robotnicze, szkoły, szpitale, sklepy, two
rząc całe sprawnie skonstruowane obszary - tak jak „Księży 
Młyn” właśnie - swoiste „miasta w mieście”, cząstki większego 
organizmu.

Wraz z odzyskaniem niepodległości nastąpiła w Polsce utra
ta rynku wschodniego, czego wynikiem był znaczący upadek 
produkcji i likwidacja wielu przedsiębiorstw przemysłu włó
kienniczego. Łodzi nadano status miasta wojewódzkiego, co 
z kolei spowodowało powstanie nowych instytucji. Zaszły 
istotne zmiany demograficzne zarówno w składzie narodowo
ściowym, jak i ilościowym mieszkańców. W tym czasie powsta
ło wiele budynków oświatowych, użyteczności publicznej, sa
kralnych czy wreszcie osiedli mieszkaniowych, nierzadko 
o wysokich walorach architektonicznych.

Przejdźmy do współczesnych problemów. W Łodzi reje
strem i ewidencją objętych jest łącznie około 1500 obiektów 
zabytkowych. Strefy ochrony konserwatorskiej zajmują prawie 
13% powierzchni całego obszaru miasta. Nie są to z pewnością 
liczby znaczące, zważywszy na wielkość miasta, jednak przy
czyn tego stanu rzeczy można upatrywać m.in. w fakcie, że 
wartość architektury z XIX w. zaczęła być doceniana stosunko
wo niedawno i wpisów do ewidencji dokonywano ostrożniej. 
Obecnie ewidencja podlega weryfikacji i według skromnych 
szacunków listę uzupełni ponad 600 obiektów.

Łódź charakteryzuje duża liczba zespołów poprzemysło- 
wych. W rozplanowaniu miasta z ortogonalną siatką ulic ży
wiołowy rozwój wymusił rozwiązanie nieczęsto spotykane 
w europejskiej urbanistyce, a mianowicie usytuowanie fabryk 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Fabry
ki razem z kamienicami tworzyły pierzeje dziewiętnastowiecz
nych ulic. W Łodzi jest także stosunkowo dużo obiektów rezy- 
dencjalnych, a mniej - biorąc pod uwagę skalę miasta - budyn
ków pełniących funkcje administracyjne oraz willowych bu
dynków mieszkalnych.

Stan zachowania oryginalnej substancji łódzkich obiektów 
można ocenić jako dorównujący średniej ogólnopolskiej i to 
mimo iż w „Kongresówce” kultura budowlana odbiegała po
ziomem nieco od Galicji, a już zdecydowanie od terenów zabo
ru pruskiego. Przyczyna może tkwić w tym, że nie było w Ło
dzi tak zdecydowanie „niczyjego” mienia, jak na terenach ziem 
północnych i zachodnich oraz w tym, że przemysł rozpoczął 
produkcję wkrótce po zakończeniu wojny. Z drugiej jednak 
strony, praktycznie do początku lat siedemdziesiątych XX w. 
zdecydowana większość zespołów historycznej zabudowy po
zbawiona była ochrony konserwatorskiej. Dopiero w 1971 r. 
dokonano bezprecedensowego faktu wpisania do rejestru za
bytków blisko 200 obiektów.

Transformacja ekonomiczno-gospodarcza ostatniego dziesię
ciolecia minionego wieku stała się przyczyną kolejnego kryzysu 
w przemyśle włókienniczym, czego następstwem jest obecny 
kształt całych zabytkowych obszarów postindustrialnych. Nie
stety, wśród przeobrażeń w większości przeważają zjawiska ne
gatywne. Jako przykład najbardziej spektakularnego i bolesne
go z nich należy wymienić Łódzką Specjalną Strefę Ekonomicz
ną - Centrum, mieszczącą się na obszarze dawnej fabryki Lu
dwika Grohmana. Nowoczesne blaszane budynki, nijak nieko- 
respondujące z zabytkowym otoczeniem, szybko zaczęły wypie
rać pozostałości historycznej zabudowy. U podstaw legły błędy 
planistyczne i liberalne zapisy w sferze konserwatorskiej, zezwa
lające np. na wyburzanie znacznej części budynków powstałych 
jeszcze w ubiegłym wieku i czyniących z tego miejsca przestrzeń 
tak niezwykłą. Mimo że zespół wpisany był do rejestru zabyt
ków, tak daleko idące przekształcenia były możliwe, bowiem 
obowiązywał tu tzw. wpis obszarowy, obejmujący prawie całe 
dominium Scheiblera-Grohmana, chroniący typ i charakter za
budowy, a nie poszczególne budynki. Obecnie przygotowywa
ne są materiały korygujące ten stan, które - miejmy nadzieję - 
pozwolą uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

Do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku niemal 
wszystkie zabytkowe zespoły i budynki fabryczne stanowiły wła
sność skarbu państwa. Powszechną praktyką stało się odsprzeda
wanie fragmentów wtórnie podzielonych zakładów prywatnym 
właścicielom. Sporządzany przy takich okazjach plan zagospoda
rowania nie uwzględniał w ogóle problematyki konserwator
skiej, a także nie był uzgadniany ze służbami konserwatorskimi. 
Nowi właściciele większości zakładów nie dbają o ich historycz
ny wygląd. Inwestorzy nie kupują starych zabudowań fabrycz
nych, przedmiotem ich zainteresowania jest najczęściej jedynie 
uzbrojona działka w centrum miasta. Negatywne przykłady 
można by tu mnożyć. Z bardziej drastycznych trzeba wymienić: 
zespół rzeźni miejskiej przy ul. Inżynierskiej, gdzie całkowita de
wastacja zakładu nastąpiła w niewiele ponad rok (dziś z najwięk
szej rzeźni w mieście pozostały jedynie pojedyncze mało znaczą
ce obiekty); zabudowania fabryki Maksa Eitingona przy ul. Do
wborczyków od lat straszące pustymi oczodołami otworów 
okiennych; część zakładów Steinertów na zapleczu pl. Katedral
nego i ul. ks. bpa Tymienieckiego; budynek administracji zakła
dów Adama Ossera przy ul. Kilińskiego 222, „Nową Tkalnię” 
z fabryki Karola Wilhelma Scheiblera przy ul. Kilińskiego. Za
grożone są kolejne budynki Zakładów Karola Eiserta u zbiegu 
ul. Żeromskiego i al. Mickiewicza, a także odcięta od reszty za
budowań i w niedalekiej przyszłości pozbawiona odbiorców 
energii wspaniała secesyjna elektrownia w zespole Scheiblera 
przy ul. Milionowej. Byłaby szansa uratowania elektrowni, pod 
warunkiem gwarancji odbioru produkowanej energii, ot cho
ciażby przez francuskiego inwestora, który ma ponoć adaptować
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pobliską „Nową Tkalnię”. Okazuje się, że 
energia produkowana przez wiekowe 
urządzenia jest tańsza od tej, którą dostar
cza Zakład Energetyczny. Bezpowrotnie 
znika też historyczne wyposażenie fabryk, 
budynki tracą swój wystrój, detal, a przez 
to i charakter. Poprzez niekontrolowane 
przebudowy zaciera się czytelność pier
wotnej bryły budynków. Znika również 
z pejzażu łódzkiego to, co stanowiło jego 
swoisty symbol - kominy. Nieużytkowane 
i niekonserwowane nadają się do rozbiór
ki, zwłaszcza że wszelkie prace remonto
we są trudne i bardzo kosztowne. Ko
nieczne jest objęcie ochroną konserwator
ską tych pozostałych, których stan stwarza 
nadzieję na kilkunastoletnią egzystencję.

Aby obraz nie był zbyt czarny, dla 
równowagi poznajmy kilka pozytywnych 
przykładów działań. Dokonując właści
wych z konserwatorskiego punktu wi
dzenia adaptacji, uratowano przed znisz
czeniem budynki w zespole Fryderyka Wilhelma Schweikerta 
(ob. siedziba Politechniki Łódzkiej), tzw. bielnik Kopischa i są
siadujący z nim budynek administracyjny (siedziba banku), 
a także remizę strażacką przy ul. ks. bpa Tymienieckiego, przę
dzalnie Markusa Silbersteina przy ul. Piotrkowskiej i Karola 
Benicha przy ul. Łąkowej, fabrykę Ferdynanda Góldnera przy 
ul. Rewolucji 1905 r. (siedziba prywatnej szkoły wyższej) oraz 
budynek Fabryki Taśm Gumowych Józefa Balie u zbiegu ul. 
Sienkiewicza i al. Piłsudskiego (mieści siedzibę redakcji „Gaze
ty Wyborczej”). W przededniu wielkich prac adaptacyjno-kon- 
serwatorskich znajdują się zabytkowe budynki z zespołu Izra
ela K. Poznańskiego. W budynkach wykupionych przez francu
ską firmę deweloperską ma powstać wielofunkcyjny zespół 
mieszczący m.in. biura, hotel, restauracje, dziecięce muzeum 
nauki i techniki, basen, multikino, centrum mody i centrum 
handlowe. Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace kon
serwatorskie.

2. W 2001 r. zakończono remont 
konserwatorski elewacji paiacu Poznańskich 
- widok od strony ogrodów
3. Obecnie największym przedsięwzięciem 
konserwatorskim jest przywracanie dawnej 
świetności cerkwi św. Aleksandra Newskiego
4. Ul. Piotrkowska po odnowieniu, 
na pierwszym planie dom nr 53

Różny charakter mają problemy kon
serwatorskie dotykające obiektów uży
teczności publicznej. Fakt nieprzerwane
go użytkowania i poddawania okreso
wym remontom stawia je w sytuacji 
uprzywilejowanej w stosunku do obiek
tów pozostałych. Z drugiej jednak strony, 
ze względu na ich wielkość i złożoność 
problematyki konserwatorskiej stanowią 
one poważne wyzwanie zarówno dla 
służb, jak i wykonawców. Przykładem 
może być tu chociażby cerkiew św. Alek
sandra Newskiego, będąca obecnie naj
większym tego typu zadaniem w Łodzi.

Najliczniejszą grupę łódzkich zabytków stanowią budynki 
mieszkalne. To głównie one tworzą wizerunek i charakter cen
trum miasta, jednak działania planistyczne dziesięcioleci powo
jennych i burzliwy rozwój komunikacji poczyniły na tym obsza
rze wiele spustoszeń. Wyburzono całą wschodnią pierzeję ul. Za
chodniej, przez blisko pół wieku nie proponując nic w zamian. 
Rozebrano kilkadziesiąt budynków, w tym wiele ważnych naroż
ników ulic. W latach siedemdziesiątych z centrum zniknęło kil
kadziesiąt drewnianych domów, będących świadectwem począt
ków przemysłowej Łodzi. Stan reszty drewnianych budynków 
mieszkalnych, będących w głównej mierze pozostałościami za
budowy z drugiej połowy XIX w. przedmieść Chojny, Zarzew, 
Bałuty i Widzew, można określić jako alarmujący. Zasadniczy 
problem tych obiektów tkwi w sferze zagadnień socjologicznych. 
Nierzadko po dziś dzień pozbawione podstawowych urządzeń 
sanitarnych, usytuowane w rejonach, gdzie stopień zjawisk pato
logicznych znacznie przekracza normę, stają się przedmiotem ce-
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międzywojennego i w okre
sie wojennym. Najciekawsze 
z nich osiedle na Polesiu 
Konstantynowskim było jed
nym z pierwszych tego typu 
w Polsce. Zarówno to, jak 
i dwanaście pozostałych 
wzniesione zostały przez no
wy typ inwestora - rodzącą 
się w owym czasie spółdziel
czość mieszkaniową. Nie
rzadko powstawały według 
projektów wybitnych archi
tektów okresu międzywo
jennego (Stanisław Brukal- 
ski, Helena i Szymon Syrku- 
sowie, Józef Szanajca, Jerzy

5.6. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 58: 
po „modernizacji” w latach 
pięćdziesiątych XX w. (5), 
a tak wyglądała w 1941 r. (6)
7. Nie wszystkie łódzkie wnętrza 
spotkał los salonu w dawnym 
pałacu Karola Poznańskiego (dziś 
siedziba Akademii Muzycznej}

(zdjęcia: 1,2,3,6- Wojciech 
Szygendowski, 4 - Witold P Glinkowski)

lowej dewastacji, a nawet podpaleń. 
Aby ocalić te, które jeszcze prze
trwały, władze miasta podjęły decy
zję stworzenia skansenu drewniane
go budownictwa miejskiego. Reali
zację przedsięwzięcia w Parku im. 
Reymonta, w bezpośrednim sąsiedz
twie Muzeum Włókiennictwa, już 
rozpoczęto; zakończenie prac prze
widuje się na rok 2005.

Od kilku lat z inicjatywy Urzędu
Miasta trwają prace konserwatorskie przy elewacjach łódzkich 
kamienic. Na odcinku między pl. Wolności i al. Piłsudskiego 
wyremontowano, starając się przywrócić im pierwotny wygląd, 
około 30 elewacji. Kilkanaście odnowili także właściciele pry
watni. Łącznie stanowi to około 1/4 wszystkich kamienic z wpi
sanego do rejestru układu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej. 
Planowane jest przywracanie wystroju kamienicom, które utra
ciły go w ramach „modernizacji elewacji” przeprowadzonej na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; początek uczy
niono przy okazji remontów kamienic przy ul. Piotrkowskiej 82 
i Zielonej 9. Remontów nie powinno ograniczać się jedynie do 
fasad. Częścią kamienic są podwórka i oficyny, które stają się 
też przestrzeniami publicznymi - małymi pasażami usługowo- 
-handlowymi. Stosunkowo niewiele problemów nastręcza gru
pa modernistycznych budynków z okresu międzywojennego. 
Rozsiane po terenie niemalże całej Łodzi występują w obrębie 
kilku skupisk: w rejonie al. Kościuszki, ul. Narutowicza, Jara
cza, Uniwersyteckiej, Kopcińskiego, pl. Komuny Paryskiej. Wy
różnia je wysoka jakość rzemiosła budowlanego i wartości ar
chitektoniczne niewiele odbiegające od ówczesnych wzorców 
europejskich.

Pokaźny obszar Łodzi zajmują objęte ochroną konserwator
ską osiedla mieszkaniowe powstałe w okresie dwudziestolecia 

Berliner), stanowiąc realizację nowa
torskich idei osiedli społecznych. 
Problemem większych osiedli jest 
niedostosowanie do współczesnych 
wymogów komunikacyjnych. Brak 
jest miejsc parkingowych, ulice we
wnętrzne są zbyt wąskie, a skrzyżo
wania źle wyprofilowane. Aby nie 
uchybić założeniom konserwator
skim, należałoby wprowadzić roz
wiązania wykraczające poza osiedla. 
Stan substancji budowlanej osiedli 
nie budzi większych obaw, jako że 
w większości wypadków nadal stano
wią one własność spółdzielni bądź 
prężnie działających wspólnot miesz
kańców.

Rezydencje, stanowiące ten ele
ment zabudowy Łodzi, który m.in. 
wyróżnia ją spośród innych miast, 
przetrwały okres ostatniej wojny 
i okupacji w stosunkowo niezłym sta

nie. Bardziej szkodliwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wnętrza, 
okazał się powojenny okres użytkowania. Bardzo liczne są przy
kłady modernizacji, które polegały na usuwaniu elementów wy
stroju (tkanin, boazerii, zabytkowego wyposażenia i oświetle
nia) po to, by zastąpić je nowoczesnymi materiałami, a budyn
ki dostosować do nowych potrzeb funkcjonalnych. Dziś niemal 
wszystkie wnętrza zostały objęte ochroną konserwatorską przez 
umieszczenie ich w rejestrze zabytków. Na rynku nieruchomo
ści rezydencje są na tyle atrakcyjnym towarem, że szybko znaj
dują majętnego właściciela i w wypadku podejmowania w nich 
działań remontowych lub modernizacyjnych najszybciej osiąga
ny jest stan pożądany przez konserwatora.

Na zakończenie warto przypomnieć sformułowane przez 
Władysława Tatarkiewicza w książce Droga przez estetykę spo
strzeżenie: „Wiele jest zabytków architektury, które sławy swej 
nie zawdzięczają harmonii formy, lecz raczej urokowi kojarzeń 
i przypomnień”. Być może w tym tkwi siła, a zarazem szansa 
nurtów historyzujących i eklektyzmu w dziejach architektury. 
Być może ów czas kojarzeń i przypomnień - na szczęście dla Ło
dzi - zbliża się szybkimi krokami. W tym można upatrywać 
szansy łódzkich zabytków.

Wojciech Szygendowski 
miejski konserwator zabytków w Lodzi
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Ogromne obszary zabudowań pofabrycznych Łodzi stanowią dziedzictwo długiego okresu 
przemysłowego rozkwitu miasta. Szkoda, że jest to dziedzictwo często niechciane.

Obraz fabrycznej Łodzi
EWA SZELĄGOWSKA 

AGNIESZKA LORENC-KARCZEWSKA

okalizując na terenach Polski centralnej osady przemysłowe, wła-
I dze Królestwa Polskiego brały pod uwagę nie tylko obfitość nie-
I wielkich rzek, mających dostarczyć napędu dla maszyn, ale także 

ojl konieczność rozwoju tego zapóźnionego cywilizacyjnie obszaru.
1 Taką osadę postanowiono utworzyć m.in. w Łodzi, liczącej na po

czątku XIX w. około 500 mieszkańców. Wykwalifikowaną silę roboczą - 
głównie tkaczy i prządków lnu - zaczęto sprowadzać tu z sąsiednich kra
jów (Niemcy, Śląsk, Czechy, Morawy), gwarantując przybywającym dale
ko idące ulgi, przywileje i pomoc finansową. Na przydzielonych parcelach 
koloniści wznosili domy z częścią przeznaczoną na warsztat rękodzielni
czy według typowych projektów wykonanych przez architektów war
szawskich (m.in. przez Hilarego Szpilowskiego). Były to parterowe bu
dynki z wysokimi, dwu- lub czterospadowymi dachami, konstrukcji zrę
bowej, z pozostawionym z boku przejazdem. Wznoszono je w pierzei 
ulicy, na tyłach parceli rozciągały się ogrody. Koloniom tkaczy i prządków 
lnu towarzyszyły większe parcele (tzw. posiadła wodno-fabryczne), poło
żone prostopadle wzdłuż dającej napęd rzeki Jasień, które przeznaczano 
na warsztaty wspomagające - bielniki, folusze, magle, krochmalnie. Dzier
żawili je bogatsi przedsiębiorcy, którzy z czasem stawali się ich właścicie
lami. Tu należy szukać korzeni przyszłych „bawełnianych” fortun, które 
kilkadziesiąt lat później zdominowały gospodarkę łódzką.

W układzie przestrzennym Łodzi rozwój wielkiego przemysłu wy
raził się wzrostem powierzchni zajętej pod gmachy fabryczne o wyjąt
kowej skali. Kompleks wielkich fabryk Ludwika Geyera, Karola Schei- 
blera i Ludwika Grohmana zajął pas dawnych posiadeł wodno-fa- 
brycznych wzdłuż Jasieni. Po północnej stronie miasta dolinę rzeki 
Łódka wypełniły zabudowania fabryk Izraela K. Poznańskiego i Ro
berta Biedermanna. Poza tym o charakterze miasta decydowały mniej
sze zespoły fabryczne, które pojawiły się głównie w obrębie zabudo
wy mieszkaniowej. Typowym zjawiskiem stały się piętrowe i partero
we budynki produkcyjne, szczelnie wypełniające przestrzeń w głębi 
działek, poprzedzone od frontu parterowym domem, zamienianym 
później na rezydencję właściciela lub kamienicę czynszową, która sta
nowiła o dodatkowym dochodzie kolejnego właściciela posesji. W głę
bi działki lokowano wydłużone oficyny mieszkalne. Taki układ prze
strzenny, kształt i skalę zabudowy zachowało miasto do dziś.

Najwięksi fabrykanci budowali obok siebie nie tylko fabrykę i wła
sną rezydencję (w postaci willi lub miejskiego pałacu), ale również 
osiedla robotnicze i obiekty użyteczności publicznej - szpitale, sale za
baw, szkoły, stołówki. Spośród kilku wielkich zespołów najważniejsze 
należały do Scheiblera, Poznańskiego, Heinzla, Kunitzera.

Obiekty przemysłowe, niezależnie od wielkości, stanowiły zazwyczaj 
zwarty zespół architektoniczno-urbanistyczny, a charakter i położenie 
w jego obrębie poszczególnych budynków jest odzwierciedleniem wpro
wadzanego stopniowo przez właściciela coraz to pełniejszego procesu 
produkcyjnego: od wytworzenia przędzy do gotowej tkaniny. Najważ
niejszym elementem zespołu był budynek przędzalni z przygotowalnią 
surowca - zazwyczaj kilkukondygnacyjny, murowany, zwykle nietynko- 
wany, o wnętrzach dzielonych rzędami slupów na nawy. Ważnymi kom
ponentami jego fasady były wieże wodne, kurzowe albo mieszczące klat
ki schodowe, nad którymi umieszczano rezerwuary wody. Kolejny typ

1. Fabryka Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej 282 
(obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa)

zabudowań - to tkalnie. Były to najczęściej budynki parterowe, wielona- 
wowe, przekryte dachami pilastymi (shedy), wspartymi na żeliwnych 
słupach. Zajmowały zwykle największą powierzchnię zabudowy fa
brycznej. Farbiarnie, apretury czasami wchodziły w skład podstawowych 
korpusów tkalni, kiedy indziej stanowiły odrębne budynki o stosunko
wo skromnych formach. Pozostałe budynki przemysłowe, np. szarpar- 
nie, draparnie, skręcalnie - to obiekty o mniejszej skali i skromniejszej 
dekoracji elewacji. W zespołach fabrycznych wyróżniały się wolno sto
jące, jednoprzestrzenne budowle - kotłownie i maszynownie. W ich są
siedztwie zawsze stał wysoki, ceglany komin. Największe zespoły prze
mysłowe dysponowały własnymi gazowniami i elektrowniami. Bywały 
to prawdziwe perły architektoniczne, projektowane przez wybitnych ar
chitektów (np. pierwsza gazownia K. Scheiblera z 1878 r. o wystroju 
neogotyckim i secesyjna elektrownia z 1910 r.). Magazyny surowca by
ły przeważnie 1-, 2- kondygnacyjne, drewniane lub murowane z zada
szoną rampą przystosowaną do rozładunku towarowego wozu konnego 
lub (rzadziej) wagonu kolejowego. Z kolei magazyny wyrobów były kil- 
kukondygnacyjne, murowane, czasami bardzo dużej skali, o obszernych 
wnętrzach dzielonych rzędami podpór na kilka naw. Budynki pomocni
cze - stolarnie, ślusarnie, stajnie, wozownie lub parterowe wiaty-składy 
- były murowane lub drewniane, o niewielkich okienkach umieszcza
nych pod wysuniętym okapem, często ich jedyną dekorację stanowiły 
gzymsy i oprawy okien. Kantory fabryczne (biura) zajmowały wolno sto
jące, murowane, piętrowe budynki o charakterze reprezentacyjnym, naj
częściej o elewacjach dekorowanych, ceglanych bądź tynkowanych. Sta
nowiły wizytówkę firmy. Biura sytuowano również przy poszczególnych 
budynkach przemysłowych lub w ich wnętrzach.

Nieodłączny element zespołu - rezydencja właściciela - otoczona 
zwykle ogrodem, stała najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki. 
Czasami, zwłaszcza w zespołach usytuowanych w centrum miasta, na 
parterach rezydencji znajdowały się kantory. Najzamożniejsi fabrykanci 
(Scheibler, Geyer, Grohman) wznosili także w pobliżu fabryk domy dla 
dyrektorów i kadry inżynierskiej, przeznaczone zwykle dla kilku rodzin
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o zwartej bryle i ceglanych lub (później) tynkowanych, skromnych elewa
cjach. Sytuowano je w zabudowie szeregowej (osiedle Poznańskiego, Hei- 
nzla czy mniej znane - Allarta i w osiedlu przy fabryce nici na Widzewie) 
lub w większej skali w kilku rzędach - u Scheiblera, na Księżym Młynie.

Na różnorodność architektury przemysłowej Łodzi wpływ miały 
nie tylko odmienne kształty poszczególnych budynków dyktowane 
ich funkcją, ale także mody architektoniczne w dziedzinie form de
koracji zewnętrznej, panujące w XIX i na początku XX w.

Najstarszą przędzalnię bawełny w Łodzi wzniósł w 1827 r. nad Ja- 
sienią Saksończyk Krystian Fryderyk Wendisch. Był to trójkondygnacyj- 
ny budynek na planie prostokąta, kryty mansardowym dachem z dwo
ma dodatkowymi kondygnacjami doświetlonymi mniejszymi otworami 
okiennymi. Na osi, od frontu usytuowano wejście główne w pięcioosio- 
wym ryzalicie zwieńczonym trójkątnym szczytem. Utylitarny, klasycyzu-

2. Fragment budynku przygotowalni w zespole Ludwika Geyera
przy ul. Piotrkowskiej 301
3. Fabryka Ernsta Wevera przy ul. Kopernika 1/3 (fot. archiwalna, nie istnieje 
dziś narożny szczyt budynku)
4. Browar Karola Gottlieba Anstadta przy ul. Północnej 35
5. Widzewska Fabryka Nici (pocztówka z pocz. XX w.)
6. Budynek maszynowni elektrowni miejskiej przy ul. Targowej 1/3
7. Budynek elektrowni Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3/7
8. Skład fabryki Fryderyka Wilhelma Schweikerta przy ul. Wólczańskiej 223
9. Budynek Polskiego Monopolu Tytoniowego przy ul. Kopernika 62

(zdjęcia: 1,2,4,9 - Włodzimierz Witkowski; 6,7 - Wiesław Stępień;
8 - Ewa Szelągowska)

(2-4), także w otoczeniu ogrodu, o reprezentacyjnym charakterze, 
skromniejsze jednak niż dom własny. Wznoszono również domy lub - 
rzadziej - cale osiedla robotnicze, te zazwyczaj w dużych przedsiębior
stwach. Były to kilkukondygnacyjne budynki wielorodzinne, na ogól 

jący kształt obiektu naśladowali we wcze
snych latach XIX w. inni łódzcy przemy
słowcy - Ludwik Geyer wzniósł przędzalnię 
przy ul. Piotrkowskiej w latach 1835-1838, 
Traugott Grohman postawił przędzalnię 
i tkalnię bawełny w posiadłe Lamus w 1844 
r., Dawid Lande zbudował w latach 1846- 
-1848 dwupiętrową przędzalnię bawełny, 
a Leonard Fessler wzniósł drukarnię perkali 
(ul. Piotrkowska 268). W formie „czystej” 
przetrwał do dzisiaj tylko jeden klasycystycz- 
ny obiekt - frontowa przędzalnia L. Geyera 
przy ul. Piotrkowskiej 282, mieszcząca obec
nie Centralne Muzeum Włókiennictwa.

W połowie XIX w. zmienia się sposób 
kształtowania architektury przemysłowej. 
Zwiastunem nowego kierunku staje się połu
dniowe skrzydło przędzalni L. Geyera z 1848 
r. projektu architekta Jakuba Gaya. Poziome

podziały podwojonymi gzymsami elewacji ryzalitu tworzą efekt form ar
kadowych, charakterystycznych dla tzw. rundbogenstil („stylu arkadowe
go”) powstałego z inspiracji architekturą włoskiego, dojrzałego renesansu, 
odwołującego się do form romanizmu oraz sztuki wczesnochrześcijańskiej 
i bizantyjskiej. Elementy architektury stylu arkadowego występują w Ło
dzi także w innych budynkach, m.in. w przędzalni 1. K. Poznańskiego przy 
ul. Ogrodowej i w fabryce K. Steinerta przy ul. Piotrkowskiej 272/276.

Neogotycki kostium stylowy w architekturze fabrycznej Łodzi poja
wia się w 1872 r. wraz ze wzniesieniem przez I. K. Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej pierwszej w Łodzi shedowej tkalni, zaprojektowanej przez 
niemieckiego architekta Juliusza Junga. O cechach stylowych obiektu - 
neogotyk w wersji angielskiej - decydują smukłe wieżyczki dekorujące 
elewację i surowe, ceglane mury łączące budynek z obronną architektu
rą średniowiecza. Motyw wielobocznych filarów zwieńczonych krenela- 
żem i ujmujących otwory wejściowe do budynku zastosował wiele lat 
później (1898 r.) Stefan Przedpełski, projektując piętrowy budynek przy
gotowalni w zespole fabryki Geyera (ul. Piotrkowska 301). Jednym 
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z najciekawszych w Łodzi obiektów o charakterze obronnym z elemen
tami neogotyku jest brama tkalni fabryki Grohmana przy ul Targowej 
(zob. artykuł na s. 10). Późną realizację stylu neogotyckiego (1903 r.) 
stanowi budynek fabryki Ernsta Wevera przy ul. Kopernika 1/3.

Trudno o obiekty czyste stylowo w kontekście architektury powsta
jącej od końca XIX w., kiedy coraz powszechniej korzystano z repertu
aru form należących do różnych stylów historycznych. Można mówić 
o architekturze z przewagą form neogotyckich, o ogólnym obronnym 
wyrazie budowli w obrębie stylu rohbau („architektury ceglanej”), czę
sto jednak pozostajemy przy terminie architektura eklektyczna, jeśli ża
den ze stylów nie dominuje. Na przełomie wieków takich budynków 
powstało wiele. Wymieńmy choćby budynek apretury w zespole L. 
Geyera przy ul. Piotrkowskiej 301, który mieści się w tradycji architek
tury o cechach obronnych, a wieża wodna dostawiona z tyłu w 1901 r. 
reprezentująca styl rohbau oprócz cech obronności (narożne filary 
i wieżyczki, wąskie okna) prezentuje dekorację bliską secesyjnemu 
kształtowaniu detalu. Jednym z ciekawszych przykładów przemysłowej 
architektury eklektycznej jest reprezentacyjny budynek słodowni i skła
du browaru Karola Gottlieba Anstadta przy ul. Pomorskiej 34/36.

Duży wpływ na sposób kształtowania architektury przemysłowej 
w Łodzi na przełomie wieków miała też secesja. Szczególnie nurt geome
tryczny odcisnął tu swoje piętno. Monumentalne, ceglane, modelowane 
światlocieniowo bryły budynków fabrycznych artykułują szersze niż 
w końcu wieku, sklepione odcinkowo otwory w jednostajnym rytmie. 
Wertykalizm potężnych wież podkreślany jest zwężaniem się bryły. 
W zwieńczeniach nie stosuje się blankowań, przybierają bogatsze formy 
z motywami różnorodnych łuków, wysmuklonych wsporników. Charak
terystyczne jest także różnicowanie materiałów (tynk, cegła) i geome
tryczny podział ścian (płyciny). Pierwszym budynkiem fabrycznym w Ło
dzi, gdzie zastosowano formy secesyjne, jest czterokondygnacyjna przę

dzalnia Widzewskiej Fabryki Nici (proj. 1898 r.l). Budowla ta, o 25-osio- 
wej elewacji z dwiema skrajnymi wieżami komunikacyjnymi zwężającymi 
się ku górze i oryginalnym, ahistorycznym krenelażu, udatnie łączy cechy 
obronności z secesyjną oryginalnością niektórych elementów i plastycz
nością brył. Przemiany stylowe około 1900 r. odzwierciedla też skład fa
bryczny braci Huffer przy ul. Wólczańskiej 243 (ok. 1904 r.). Połączenie 
architektury obronnej z elementami secesji obserwujemy w budynkach 
elektrowni przy ul. Targowej (1906 r.). Szczytowe osiągnięcie secesji 
w architekturze Łodzi stanowi hala turbin elektrowni Scheiblera przy ul. 
Tymienieckiego 3/7 (1910 r., proj. Alfred Frisch). Zestawione różnej 
wielkości hale doświetlone są ogromnym oknem szczytowym sklepionym 
łukowo i dzielonym w pionie wąskimi listwami oraz trzema wąskimi 
oknami sklepionymi łukowo. W szczytowych partiach dominują podzia
ły pionowe przerywające sklepienia otworów, w ścianach bocznych - kra
townicowe. Secesyjne zróżnicowanie materiałów elewacji (cegła i tynk), 
wykorzystanie ich do kształtowania detalu (ramowe podziały elewacji, 
łukowe formy w zwieńczeniu ścian) stanowią o klasie obiektu.

Około 1910 r. pojawia się w architekturze przemysłowej Łodzi po- 
secesyjny modernizm, który, odwołując się nadal do cech obronności, 
rohbau i secesji, prezentuje własne, charakterystyczne formy. Jednym 
z jego nurtów jest odwołanie do klasycyzmu z tendencją do monumen- 
talizacji i uproszczenia detalu. Przejawem tego uproszczenia bywa tzw. 
wertykalizm, gdzie kolumnadę sprowadza się do formy lizen, półfilarów, 
które podkreślają osiowość kompozycji i ukazują konstrukcję budynku. 
Jednym z najwybitniejszych na terenie Łodzi przejawów modernizmu 
jest budynek przędzalni w zespole Adolfa Daubego, wzniesiony około 
1910 r. przy ul. Wólczańskiej 128. Jego fasadę kształtują wieloboczne fi
lary, ujmujące wielkie, prostokątne otwory okienne, rozmieszczone 
w dziesięciu osiach. Ceglana ściana została sprowadzona do wyrazistego 
szkieletu podkreślającego wertykalizm elewacji. Redukcja muru, podkre
ślenie konstrukcji budynku, ogromne przeszklenia dowodzą nowocze
snego, zmodernizowanego myślenia o architekturze, w której nad deko
racją zaczyna dominować konstrukcja i funkcja (maksymalne doświetle- 
nie wnętrz). W tym samym czasie wzniesiono potężny, czteropiętrowy 
budynek składu w fabryce Fryderyka Wilhelma Schweikerta przy ul. 
Wólczańskiej 223 (ok. 1910 r.). Tu podkreślono kratownicowe elemen
ty konstrukcyjne w elewacjach, wypełniono je cegłą oraz dużymi otwo
rami okiennymi. Jedynym odwołaniem do historycznego kształtowania 
bryły pozostaje narożna wieża (1913 r.) z nadwieszoną izbicą na zbior
nik wodny; w jej formie można dostrzec reminiscencje cech obronności.

W okresie międzywojennym kontynuowano niektóre nurty wystę
pujące w architekturze wcześniejszej. Pojawiły się także obiekty o nowo
czesnym, modernistycznym i funkcjonalistycznym charakterze, pozba
wione dekoracji, sprowadzone do zestawionych ze sobą form kubicz- 
nych. Pierwsze dzieła tego nurtu realizowali właśnie twórcy budynków 
fabrycznych, gdzie istotna jest tylko funkcja, dlatego nowatorskie ten
dencje znalazły tutaj najszybciej akceptację. W okresie międzywojen

nym nowych fabryk niemal wcale nie budowano, po
wstawało jednak całkiem sporo pojedynczych obiek
tów na terenie już istniejących zakładów przemysło
wych. Zrealizowany w połowie lat dwudziestych ubie
głego wieku przy ul. Kopernika budynek zakładów ty
toniowych usytuowano w pierzei ulicy, w związku 
z tym nadano mu charakter monumentalno-reprezen- 
tacyjny. Architekt zastosował tu silnie zmodernizowa
ne formy klasycystyczne, skromna dekoracja dotyczy 
tylko krat okien parteru i wnętrz sieni.

Po drugiej wojnie światowej łódzkie fabryki praco
wały w starych zabudowaniach. Rzadko wznoszono 
na terenach upaństwowionych zakładów nowe bu
dowle. Nieliczne zakłady przekazano instytucjom uży
teczności publicznej, a wówczas konieczność zmiany 
funkcji wymuszała duże przekształcenia bądź całkowi
tą likwidację zabudowań. W latach dziewięćdziesią
tych przemysł łódzki zamarł. Pozostały ogromne ob

szary zabudowań pofabrycznych, które stanowią trudny problem dla 
miasta, chociaż od lat prowadzi się badania i upowszechnia wiedzę o ich 
wartościach materialnych. Część fabryk wykorzystuje się dziś na maga
zyny, hurtownie lub pomieszczenia handlowe, nieliczne służą rozrywce 
mieszkańców (puby, dyskoteki), w dwóch fabrykach, po adaptacjach, 
powstały szkoły lub wydziały wyższych uczelni, w innych - biura, bank. 
Brak jest całościowych adaptacji budynków na cele mieszkalne. Nowe, 
nieliczne firmy produkcyjne powstają na byłych terenach przemysło
wych w miejscach po starej zabudowie, której adaptacja jest zawsze zbyt 
kosztowna, a wnętrza nie przystają do potrzeb nowej wytwórczości (np. 
dramat Łódzkiej Strefy Ekonomicznej na terenie d. fabryki L. Grohma
na). O zachowanie monumentalnych zespołów fabrycznych K. Schei
blera i I. K. Poznańskiego walczą naukowcy, architekci, konserwatorzy 
zabytków, stowarzyszenia. Czas pokaże, czy skutecznie.

Ewa Szelągowska 
Agnieszka Lorenc-Karczewska
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W jaki sposób proces uprzemysłowienia kraju w XIX w. 
wpływa na nasze życie, jakie przyniósł nam wartości, 

którymi kierujemy się do dzisiaj?

Fabryka Grohmana
formowanie wartości

WŁODZIMIERZ WRZESIŃSKI

n statnie dziesięciolecia XX w. - to powolne odchodzenie 
I od ukształtowanego na przełomie lat czterdziestych 

k g i pięćdziesiątych XIX w. sposobu produkcji, którego 
J podstawę stanowiła tradycyjna fabryka wielooddziało- 

wa. Ten proces pozostawił po sobie problem dalszych lo
sów byłych zakładów przemysłowych. Jakie kryteria należy przyjąć 
przy ustalaniu ich skali wartości jako dóbr kultury materialnej? Czy 
w ewentualnej ochronie działać wybiórczo, a jeżeli tak, to w jakim 
zakresie? Odpowiedzi na wiele pytań musiały uwzględniać ograni
czony stan finansowy instytucji, w gestii których spoczywają możli
wości decyzyjne i konserwatorskie. Postanowiono więc zachować 
i ochraniać niektóre z obiektów, przynajmniej w ich warstwie naj
starszej, nie pozbawiając ich jednocześnie podstawowej cechy - 

funkcjonalności, czyli dalszego wykorzystywania jako przestrzeni 
handlowo-usługowej, rekreacyjnej, hotelowej itp. Działania tego 
rodzaju przynoszą podwójną korzyść - z jednej strony umożliwiają 
zachowanie zabytku, a z drugiej w miarę szybki zwrot chociaż czę
ści kosztów poniesionych w niezbędnych procesach renowacyjnych.

Takie rozwiązania przyjęte zostały ostatnio w stosunku do daw
nego zakładu Grohmanów, mieszczącego się w rejonie ulic: Tylnej, 
Targowej, Fabrycznej i ks. bp. Tymienieckiego w Łodzi. Wiadomo, 
że nie zostanie zlikwidowana tkalnia z wieżą ciśnień i kotłownią, 
przędzalnia cienkoprzędna, dawna przędzalnia odpadowa oraz bu
dynek warsztatu mechanicznego. W tym roku przeprowadzono re
mont tzw. szwajcara, w którym mieściła się portiernia; zrewitalizo- 
wane zostanie ogrodzenie wokół kompleksu, ze stylowymi brama
mi z XIX w. Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwró

cił również uwagę na pilną potrzebę podjęcia działań zabezpiecza
jących wobec zlokalizowanej przy ul. Targowej głównej bramy fa
brycznej, nazywanej od kształtu kolumn „Beczkami Grohmana”. 
Jednakże realia ekonomiczne nie zawsze działają z korzyścią dla za
bytków. Dotyczy to również fabryki Grohmana. Nadchodzący czas 
stanowi pod tym względem poważne wyzwanie.

Fabryka zaprojektowana przez Franciszka Chełmińskiego po
wstała już w okresie wielkokapitalistycznego rozwoju, w którym 
dominowały w przemyśle bawełnianym duże zakłady dwu- lub wie- 
looddzialowe, obejmujące cały proces produkcyjny. W budownic
twie przemysłowym okres ten charakteryzuje się całkowitym odej
ściem od tendencji architektonicznych nawiązujących do formy pa
łacu lub dworu z charakterystycznymi klasycystycznymi elementa
mi zdobniczymi, jakie odnaleźć możemy w słynnej „białej fabryce” 
Geyera. Ich miejsce zajęły surowe, ciężkie i monumentalne gmachy, 

z olbrzymimi fasadami i potężnymi 
bramami. Zmienił się również układ 
wewnętrzny zakładów, który pier
wotnie nawiązywał do obiektów 
mieszkalnych. Projektanci i wyko
nawcy pierwszych fabryk dążyli do 
stworzenia w miarę jednolitego 
obiektu na zamkniętej przestrzeni, 
natomiast w okresie późniejszym 
wyraźna jest tendencja odwrotna, 
zostawiająca możliwość dobudowy- 
wania do obiektów podstawowych 
nowych elementów, tworząc w ten 
sposób cały kompleks rozrzucony 
na dużym obszarze, niepozbawiony 
możliwości dalszego rozwoju.

Głównym trzonem pozostawały obiekty najstarsze, wokół których 
stawiano kolejne budynki.

Dziś już nie zdajemy sobie sprawy z wzajemnego powiązania fa
bryki i miejsca, w którym powstała. Częste jest mniemanie, że loka
lizacja była elementem przypadkowym. Nic bardziej błędnego. 
Oprócz nakazów administracyjnych, ważnym parametrem branym 
pod uwagę była dostępność wody. Nawet w okresie, kiedy nie sta
nowiła już siły napędzającej urządzenia przemysłowe, była niezbęd
na chociażby w procesach wykończeniowych, gdzie zużywano jej 
znaczne ilości, stąd też obecność w pobliżu fabryk oczek wodnych 
służących jako jej ujęcia. Z wodą związane są również nazwy miejsc, 
na których lokowano fabryki, np. Księży Młyn czy Młyn Krępów. 
Nazwy te są świadectwem istnienia na tym terenie we wcześniej
szym okresie innych przedsięwzięć produkcyjnych.
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Handlowego w Łodzi, w którym piastował funkcję wicepreze
sa rady i prezesa zarządu. Przedsięwzięcia te w znacznym stop
niu uniezależniły przemysł łódzki od kredytu państwowego, 
stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Ludwik Grohman był również założycielem 
Ochotniczej Łódzkiej Straży Ogniowej, instytucji niezbędnej 
w dynamicznie rozwijającym się mieście. Po jego śmierci zakła
dami kierował syn Henryk Karol, przekształcając je w „Towa
rzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Ludwika Grohma
na”. Wymagające zgody władz i związane z dużymi kosztami 
przekształcenie formy działania było rozwiązaniem problemu 
fabryki, która osiągnęła już maksymalny pułap swoich możli
wości produkcyjnych. Do spółki z Herbstami rozpoczął w la
tach osiemdziesiątych XIX w. inwestowanie kapitałów w prze
mysł hutniczo-metalowy i kolejnictwo. Skup akcji, obligacji 
i papierów wartościowych różnych zakładów oraz banków 
przynosił spółce duże zyski. Działania te postawiły Henryka

1. Główna brama dawnych zakładów włókienniczych Grohmanów 
przy ul. Targowej
2. Jedna z kolumn głównej bramy zwanych „Beczkami Grohmana”
3. Budynek tkalni i wieża ciśnień
4. Budynek warsztatu mechanicznego
5. Budynek przędzalni cienkoprzędnej
6. Dawna portiernia tzw. budynek szwajcara przy ul. ks. bp. Tymienieckiego 
przed renowacją

(zdjęcia: Olga Chotecka)

Tak też było z miejscem, na którym położona jest fabry
ka Grohmanów. Już w XVI w. powstał tu młyn nad dopły
wem Jasieni. Nie wiadomo, kto i dlaczego nazwał ten młyn 
Lamusem, być może w nawiązaniu do charakterystycznej 
dla okolicznego pejzażu budowli, w której przechowywa
no jakieś niepotrzebne przedmioty. Młyn znany był rów
nież pod pochodzącą od nazwiska dzierżawców nazwą 
Krępów; dzierżawili go oni do końca XVIII w. Według za
pisów z 1822 r. osada Lamus wchodziła w skład Dóbr Eko
nomii Rządowej Łaznów, była więc własnością państwową, 
w której znajdowały się dwa domy zamieszkane przez 12 
mieszkańców. Przemysłowa kariera tego miejsca rozpoczę
ła się w 1824 r., gdy wraz z przyległościami weszło w skład 
nadanego prawem wieczystej dzierżawy przybyłemu z Sak
sonii K. F. Wendischowi posiadła wodno-fabrycznego. Na
zwą tą określano położone na osi rzeki rozległe kilkudzie- 
sięciohektarowe parcele przeznaczone pod budowę przę
dzalni lnu i bawełny. Posiadło Wendischa oprócz Lamusa 
obejmowało Księży Młyn, Wójtowski Młyn i Araszt; był to 
pas ziemi o szerokości 700-900 m i długości ponad 2 km. 
Zakład przędzalniczy zaczął funkcjonować w 1827 r. Była 
to mieszcząca się na Księżym Młynie manufaktura scentra
lizowana, wyposażona w najnowocześniejsze koło wodne. 
Wendisch zmarł w 1830 r., a jego przędzalnię przejął 
przedsiębiorca zgierski K. Moess. Zakład ten wraz z więk
szą częścią dawnego posiadła Wendischa po 1869 r. wszedł 
w skład słynnego „Królestwa Scheiblera”, zaś Lamus wraz 
z wybudowaną na jego terenie fabryką był pierwszym kro
kiem do potęgi ekonomicznej rodu Grohmanów.

Traugott Karol Grohman, pierwszy z rodu, przybył do Króle
stwa Polskiego wraz z dwojgiem braci z Saksonii w latach dwudzie
stych XIX w. Pierwszym jego przedsięwzięciem o charakterze prze
mysłowym była założona w Warszawie fabryka wyrobów skórza
nych. Od 1827 r. prowadził manufakturę wyrobów skórzanych 
w Zgierzu oraz, razem z bratem Karolem, tkalnie płócien i przę
dzalnie bawełny. W Łodzi zamieszkał w 1843 r. i, angażując się na
dal w przemysł lekki, wzniósł przędzalnie wełny czesankowej, 
w okresie późniejszym działał również w przemyśle bawełnianym 
i płóciennym. Skład swoich towarów miał w Warszawie. W latach 
pięćdziesiątych XIX w. jego fabryka o napędzie parowym znajdo
wała się na drugim miejscu w Królestwie Polskim (zaraz po zakła
dach L. Geyera). Po jego śmierci kierownictwo przejął syn Ludwik. 
Niezależnie od prowadzenia działalności przemysłowej był on rów
nież współzałożycielem Towarzystwa Kredytowego oraz Banku

Grohmana w czołówce największych przemysłowców Królestwa 
Polskiego. W 1921 r. przez założenie „Towarzystwa Akcyjnego 
Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana” nastąpiła 
fuzja zakładów należących do czołowych łódzkich przemysłowców. 
W pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej zakłady L. Grohma
na, m.in. dzięki dużemu wsparciu kredytowemu z Banca Comercia- 
le Italiana, rozwinęły produkcję na wielką skalę, o czym może 
świadczyć zatrudnianie w 1923 r. około 12 tysięcy pracowników.

Pomijając walory architektoniczne niektórych fabryk z XIX w. 
oraz ich wpływ na historię regionu, interesujące jest pytanie, w jaki 
sposób związany z nimi proces industrializacji wpłynął i nadal wpły
wa na nasze życie. Bo przecież to właśnie on w dużej mierze ufor
mował większość naszych postaw, przekonań i zachowań, którymi 
kierujemy się do dziś, uważając je, słusznie bądź nie, za odwieczne 
i nieprzemijające...

Włodzimierz Wrzesiński
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Łódź - to nie tylko fabryczne kominy, 
ale również wieże kościołów różnych wyznań.

Sakralna panorama miasta
[■If MAREK BUDZIAREK

■ W / ielokulturowość, wielonarodowość i wielowyznaniowość
■ 1 / społeczeństwa tworzącego miasto fabryczne, a później 
■/■/ wielką metropolię przemysłową, zmuszały do wytworze- 
W W nia specjalnej strefy sakralnej. Od drugiej połowy XIX w. 
" • w łódzkiej panoramie poza wieloma kominami fabrycznymi

zaczęły dominować również wieże obiektów sakralnych różnych 
wyznań i religii.

Rozwój w XIX w. największego w Królestwie Polskim łódzkiego 
okręgu przemysłowego spowodował powstanie specyficznego 
ośrodka duszpasterskiego. Przeważali w nim katolicy, ale nie mniej
szą grupę stanowili protestanci (luteranie, kalwiniści, baptyści, me
todyści, Bracia Morawscy). Obok nich istotnym elementem była 
społeczność żydowska (tak Żydów ortodoksyjnych, jak i Żydów 
„postępowych”, a od początku XX w. tzw. litwaków). Byli też pra
wosławni Rosjanie całkowicie identyfikujący 
się z zaborczym aparatem administracyjno-po- 
licyjno-wojskowym.

Przez długie dziesięciolecia katolicy mieli 
tylko jedną świątynię - drewniany kościółek 
z XVIII w. na Starym Mieście. Budowlę tę 
w następnym stuleciu przeniesiono na dawny 
cmentarz miejski przy ul. Ogrodowej, a na jej 
miejscu w 1897 r. wzniesiono w stylu neogo- 
tyku nadwiślańskiego okazały kościół Wnie
bowzięcia Najświętszej Marii Panny, według 
projektu Konstantego Wojciechowskiego. Po
sadzkę w tej świątyni ufundował Izrael K. Po
znański. Żydowski fundator wychodził z zało
żenia, że jest odpowiedzialny za świątynię, 
z której korzystają pracownicy jego zakładów 
przemysłowych.

Pod koniec XIX w. i na przełomie wieków 
wzniesiono kilka nowych świątyń katolickich, 
w różnym stylu i z różnym wyposażeniem. 
W 1880 r. konsekrowano neoromański ko
ściół Podwyższenia Świętego Krzyża (wybudowany według projek
tu Franciszka Tournelle z funduszy miejscowych parafian, ale także 
dzięki pomocy finansowej katolickiego fabrykanta Juliusza Heinzla 
i protestanckiego potentata przemysłowego Karola Scheiblera). 
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. prowadzono prace budowlane 
według projektu spółki „Wende Zarske” (z pewnymi korektami Jó
zefa Dziekońskiego i Sławomira Odrzywolskiego) przy neogotyc
kim kościele katedralnym św. Stanisława Kostki. Świątynia ta jest 
wyjątkowym przykładem wyznaniowej koegzystencji w Łodzi. Oto 
bowiem główny ołtarz ufundował Juliusz T. Heinzel - katolicki 
przemysłowiec, chór muzyczny - luterańskie małżeństwo Herb
stów, a witraże w jednym z transeptów - społeczność żydowska.

W tym samym czasie wzniesiono neoromańską świątynię św. An
ny na Zarzewie (projekt Pawła Riibensahma) dla katolickich łodzian 
pochodzenia polskiego i niemieckiego oraz neogotycki kościół św. 

Wojciecha na Chojnach (projekt Józefa Dziekońskiego). Wśród ka
tolickich budowli sakralnych postawionych w dwudziestoleciu mię
dzywojennym na uwagę zasługują dwie świątynie zaprojektowane 
przez Józefa Kabana: bazylika o formach klasycznych Matki Boskiej 
Zwycięskiej i kościół parafialny św. Kazimierza na Widzewie.

Na początku XX w. społeczność łódzkich mariawitów (wywo
dząca się z lokalnego środowiska rzymskokatolickiego) wybudo
wała trzy świątynie: św. Franciszka (projekt Franciszka Chełmiń
skiego) przy ul. Franciszkańskiej, Przenajświętszego Sakramentu 
przy ul. Podleśnej (prawdopodobnie projektował ją Albin Jankau) 
oraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Nawrot (tego sa
mego autorstwa).

Z kolei protestanci w trzeciej dekadzie XIX w. zbudowali klasy- 
cystyczną świątynię Świętej Trójcy na Rynku Nowego Miasta (pro
jekt Bonifacego Witkowskiego). W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. 
została ona całkowicie przebudowana w stylu neorenesansowym 

(projekt Otto Gehliga). W latach 1880-1884 
wybudowano neoromański zbór św. Jana 
(projekt Ludwika Schreibera) przy ul. Mikoła
jewskiej, a na początku XX w. neoromański 
kościół św. Mateusza (projekt Johannesa Wen
de) przy ul. Piotrkowskiej. W drugiej połowie 
XIX w. i na przełomie stuleci łódzcy baptyści 
wznieśli trzy niezbyt okazale świątynie muro
wane przy ul. Nawrot (projekt Edwarda 
Creutzburga), ul. Rzgowskiej i ul. Aleksan
drowskiej. W 1913 r. wspólnota Braci Mo
rawskich wybudowała przy zbiegu ul. św. An
drzeja i Spacerowej niewielki zbór (prawdopo
dobnie według projektu Teodora Griinewal- 
da). Zbór ewangelicko-reformowany przy 
zbiegu ulic Radwańskiej i Żeromskiego wznie
siony został dopiero na przełomie lat dwu
dziestych i trzydziestych XX w. (projekt K. Ja
niszewskiego).

Ortodoksyjni Żydzi łódzcy już w latach 
trzydziestych XIX w. mieli drewnianą synago

gę przy ul. Wolborskiej, na przełomie stuleci przebudowano ją w sty
lu mauretańskim (projekt Adolfa Zeligsona). Synagogę dla Żydów 
„postępowych” przy ul. Spacerowej wzniesiono w latach 1881-1887 
(projekt Adolfa Wolffa, prawdopodobnie przy udziale Hilarego Ma
jewskiego) z funduszy przemysłowców żydowskich, protestanckich 
i katolickich. Z kolei w latach 1899-1904 wybudowano synagogę 
tzw. litwaków przy ul. Wólczańskiej (projekt Gustawa Landau-Gu- 
tentegera). Te i inne żydowskie obiekty sakralne zostały zniszczone 
przez hitlerowców jesienią 1939 r.

Cerkwie nie dominowały w Łodzi, choć cieszyły się wyjątkowym 
wsparciem prawosławnych władz carskich. W latach osiemdziesią
tych XIX w. wybudowano w stylu bizantyjskim cerkiew św. Aleksan
dra Newskiego przy ul. Widzewskiej (projekt Hilarego Majewskie
go), a wśród darczyńców znaleźli się protestanci, Żydzi i katolicy. 
Dziesięć lat później powstała cerkiew św. Olgi przy ul. Olgińskiej
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1. Kościół św. Józefa przy ul. Ogrodowej, 
przeniesiony w XIX w. ze Starego Miasta
2. Kościót Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny na pl. Kościelnym
3. Kościót Podwyższenia Świętego Krzyża 
przy ul. Sienkiewicza
4. Katedra św. Stanisława Kostki
przy ul. Piotrkowskiej
5. Pierwotnie ewangelicki kościót Świętej 
Trójcy na pl. Wolności, obecnie katolicki 
kościót Świętego Ducha
6. Kościót św. Mateusza 
przy ul. Piotrkowskiej
7. Synagoga przy ul. Wolborskiej (zdjęcie 
archiwalne ze zb. Muzeum Historii Miasta 
Łodzi)
8. Cerkiew św. Olgi przy ul. Olgińskiej 
(obecnie ul. Piramowicza)

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

(projekt Franciszka Chełmińskiego), a dla potrzeb miejsco
wego garnizonu wojskowego cerkiew św. Aleksego przy ul. 
Jerzego (również projekt F. Chełmińskiego).

W Muzeum Historii Miasta Łodzi przechowywany jest 
ciekawy zabytek, charakterystyczny dla najnowszych dzie
jów miasta - egzemplarz dyplomu czeladniczego cechu po- 
wroźników z 1907 r. W dolnej części bordiury tego doku
mentu zamieszczono widok miasta z końca XIX w. Cha
rakterystycznym elementem perspektywy Łodzi widzianej 
od strony Widzewa są obiekty sakralne - kościoły katolic
kie, zbory protestanckie, cerkiew prawosławna i synagoga 
żydowska. Wszystkie znajdują się w centrum miasta, nie
mal obok siebie i żaden nie dominuje nad innymi...

Marek Budziarek
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Piotrkowska - zwykła ulica czy zjawisko architektoniczne?
Dla jednych przejaw bezguścia i braku smaku, dla innych skarbnica form 

architektonicznych, miejsce niepowtarzalne. Jedyna w Europie ulica, na której 
zamierzchły gotyk spotkał się z dostojnym renesansem i klasycyzmem, 
gdzie zgodnie współistnieje bujny barok z ascetycznym modernizmem.

ictrkowska
znana J 

i nieznana fi

JUDYTA BADOWSKA

ielkomiejska zabudowa ul. Piotrkowskiej jest typowym 
przejawem myśli architektonicznej XIX w. Brzydota i cia
snota podwórek-studni, skrywana za kurtyną bogatych fa

sad budynków, stawała się niedostrzegalna, nie raziła prze
chodniów, ulica sprawiała wrażenie elegancji i dostatku. Ta 

właśnie fasadowość budownictwa mieszkalnego ubiegłego stulecia 
narzuciła ówczesnym architektom konieczność poszukiwania od
powiednio bogatych form, potrzebę czerpania z zasobów stylów 
historycznych. I to głównie w fasadach, reprezentacyjnych elewa
cjach wysokich kamienic czynszowych i śródmiejskich rezydencji 
skupiał się cały ornament i przepych - przejaw inwencji twórczej 
ich projektantów.

Architektura XIX w. przez długie lata krytykowana była za 
brak artystycznej samodzielności i pomysłowości. Eklektyzm, po
tępiany i wyśmiewany, miał dla wielu badaczy znaczenie pejora
tywne. Czerpanie z wzorów minionych epok uważano bowiem 
za bezkrytyczne naśladownictwo, powielanie dzieł dawnych mi
strzów. Nie dostrzegano wyjątkowości architektury eklektycznej, 
w której geniusz twórczy wypowiadał się poprzez umiejętność 

harmonijnego komponowania form tak - zdawać by się mogło - 
sobie obcych. Wraz z badaniami nad epoką historyzmu wzrosło 
zainteresowanie architekturą Łodzi. W dziejach tego miasta „lo- 
dzermenschów” i wielkiego przemysłu włókienniczego odkryto 
interesujące zjawiska artystyczne. Szczególnym zainteresowa
niem cieszy się zwłaszcza okres nazwany epoką „Ziemi obieca
nej”, obejmujący lata 1870-1914, kiedy na polu architektury 
łódzkiej mamy do czynienia z prawdziwym boomem, będącym 
odzwierciedleniem korzystnej koniunktury gospodarczej w szyb
ko rosnącej metropolii. W tym właśnie okresie powstały najwięk
sze i najpiękniejsze kamienice przy głównej ulicy miasta. Ich fa
sady zachwycały bujnym bogactwem detalu architektonicznego 
i różnorodnością formy. Były wizytówką bogactwa właścicieli, 
tak więc ich projektanci robili wszystko, aby w należyty sposób 
unaocznić przechodniom status majątkowy i społeczny zlecenio
dawcy. Obok powszechnie stosowanych fantazyjnych sztukaterii 
i płaskorzeźb wprowadzali też takie formy zdobnicze, jak np. 
rzeźba pełna, mozaiki, malarstwo witrażowe czy malarstwo 
ścienne. Niestety, do dzisiaj dotrwały zaledwie nieliczne przykła
dy tego typu dekoracji. Wskutek zaniedbań, a nierzadko wanda
lizmu, uległy zniszczeniom piękne obrazy na szkle w wielu
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1. Ul. Piotrkowska
2. Kamienica przy Piotrkowskiej 86
3.4. Dwa z ośmiu malowideł w kamienicy przy Piotrkowskiej 277
5. Mozaika na elewacji pałacu J. Kindermanna 
przy Piotrkowskiej 137/139

(zdjęcia: 1 - Witold P Glinkowski, 2-5 - Judyta Badowska)

oknach klatek schodowych, przy okazji remontów zamalowano 
niejedno malowidło na tynku. Pocieszający jest jednak fakt, że 
ostatnio obserwować można nieśmiałe próby przywrócenia 
świetności łódzkim kamienicom - i to nie tylko w zakresie ich ze
wnętrznego wyglądu, ale i w sferze wnętrz.

Bardzo ciekawym przykładem bogatego programu artystycz
nego zewnętrznej szaty budynku jest kamienica przy ul. Piotr
kowskiej 86, zbudowana w 1896 r. dla Jana Petersilge, a zapro
jektowana przez łódzkiego architekta Kazimierza Sokołowskie
go. Właściciel obiektu był wydawcą pierwszej łódzkiej gazety 
„Lodzer Zeitung” i dlatego wystrój fasady nawiązuje do symbo
liki jego zawodu. Znajdziemy tu więc m.in. pełnoplastyczny po
sąg Gutenberga, płaskorzeźbione portrety Diirera, Senefeldera 
(wynalazcy litografii) i Breitkopfa (założyciela wielkiej firmy wy
dawniczej w Lipsku). Do tematyki tej odwołują się także inne 
symbole - prasy drukarskie, młotki i rylce wykonane w techni
ce sztukatorskiej. Kontynuacją tego programu były piękne malo
widła na szybach klatki schodowej budynku frontowego - dziś 
już niestety zniszczone, a wyobrażające postacie przedstawione 
na fasadzie.

Malowidła ścienne w kamienicach fabrykanckich pojawiały 
się w bogatych wnętrzach jako uzupełnienie luksusowego wy
posażenia. Ale często zdobiono nimi klatki schodowe, bramy

i korytarze. Zatarł je czas lub zniknęły pod warstwami farby. 
Dlatego tak niezwykłym wydarzeniem było odkrycie serii tego 
typu malowideł na klatce schodowej jednej z kamienic przy ul. 
Piotrkowskiej 277. W połowie czerwca br. zakończono ich 
konserwację i dziś można podziwiać osiem sielskich obrazków, 
namalowanych ręką nieznanego twórcy na początku XX w. 
Każdy z nich - to odrębna opowieść rozgrywająca się w niezna
nej krainie - żaglowiec na wzburzonym morzu, dyliżans mkną
cy przez górski pejzaż, żniwiarze przy pracy, pasące się jelenie. 
Uzupełnieniem scenek jest secesyjny kwiatowy ornament w od
cieniu błękitnym.

Wyjątkowym zjawiskiem na polu łódzkiej architektury prze
łomu XIX i XX w. jest zastosowanie mozaiki jako elementu 
zdobniczego w reprezentacyjnej elewacji jednego ze śródmiej
skich „pałaców”. Mowa tu o rezydencji Juliusza Kindermanna 
wybudowanej w stylu włoskiego Quattrocenta w 1907 r. Jej ele
wację od strony ul. Piotrkowskiej ozdobiono barwną szklaną mo
zaiką z najlepszego weneckiego warsztatu mistrza Salviattiego. 
Przedstawia ona apoteozę handlu bawełną - jego drogę do Euro
py. Autorem projektu malowidła był prawdopodobnie wiedeński 
malarz A. H. Szram.

Przez długie lata powojenne Piotrkowska była szara i smut
na. Dziś spacer tą reprezentacyjną ulicą miasta jest prawdziwą 
przyjemnością. Większość fasad poddano renowacji, nawiąza
no do dawnego klimatu dzięki stylowym latarniom i nowemu 
brukowi. Jednak nadal większość zabiegów upiększających 
skupia się w obrębie zewnętrznego wystroju. A niejedno po
dwórze czy klatka schodowa kryją niezwykłe artystyczne nie
spodzianki.

Judyta Badowska
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Fasada
z malarską dekoracją

W > EWA RÓŻALSKA

udynek przy ul. Piotrkowskiej 143 (nr hipoteczny 738) 
■ ■ - o jego fasadzie będzie tu mowa - stanowił główny

■ łódzki magazyn towarów pabianickiego Towarzystwa 
II Akcyjnego Fabryk Wyrobów Bawełnianych Krusche 

i Ender. Przedsiębiorstwo powstało w 1874 r. - Benia
min Krusche (1807-1882) zawiązał spółkę z Karolem Enderem 
(1840-1914), który początkowo był majstrem tkackim w jego 
fabryce, by wkrótce stać się mężem jego najstarszej córki Marii 
Augustyny, a od 1872 r. oficjalnym współpracownikiem. W tym 
czasie rodzinne przedsiębiorstwo założone przez seniora rodu 
Gottlieba Krusche (1769-1851) należało do największych 
w kraju, słynąc z produkcji tkanin wełnianych i bawełnianych.

W 1881 r. Beniamin Krusche wycofał się z interesów, trzy la
ta później z fabryki odszedł jego syn Herman, a główny ciężar 
prowadzenia firmy przejęła rodzina Enderów. Istotną rolę w dal
szym rozwoju przedsiębiorstwa odegrał syn Karola Endera - 
Teodor (1860-1921). Produkowane w fabryce materiały otrzy
mały liczne medale na wystawach w Moskwie, Warszawie i Niż- 
nym Nowogrodzie, gdzie w 1896 r. przyznano wyrobom przed
siębiorstwa prawo używania godła państwowego. Przedsiębior
stwo było również cenione na rynkach europejskich, w 1900 r. 
wyroby firmy otrzymały złoty medal na wystawie w Paryżu.

Prace budowlane przy kamienicy rozpoczęto w połowie 
1898 r. Zaprojektowana została przez Dawida Lande jako budy
nek trzykondygnacyjny, pięcioosiowy, w stylu neogotyckim. Na 
parterze znajdowało się wejście do składu towarów i brama 
wjazdowa. W fasadzie umieszczono niesymetrycznie wykusz, 
biegnący przez cztery kondygnacje. Parter dostosowany został 
do funkcji magazynu towarów firmy „Krusche i Ender”. Repre
zentacyjne wejście do sklepu umieszczono na trzeciej osi i zazna
czono dekoracyjnie ukształtowanym portalem, ujętym parą pi
nakli oraz kwiatonem. W sieni znajdowało się wejście na klatkę 
schodową prowadzącą na wyższe kondygnacje z mieszkaniami 
do wynajęcia. Oficynę przeznaczono na magazyn wyrobów włó
kienniczych wyposażony w odpowiednie dźwigi i rampy. Forma 
architektoniczna kamienicy zmieniała się od chwili powstania 
budynku, co widać z porównania planów i zachowanej archi
walnej pocztówki. Również porównanie istniejącej dekoracji 
malarskiej i pierwotnych projektów wskazuje, że realizacja nie 
pokryła się z planowanym wyglądem.

Na dekorację malarską fasady kamienicy składa się wiele 
różnorodnych motywów. W dolnej kondygnacji powyżej dwóch 
skrajnych okien (od strony południowej) umieszczono motywy 
roślinne złożone ze strzępiastych liści. Powyżej na osi okien (nad 
kluczem archiwolty ze sztukatorską palmetą), pod kostkowym 
międzykondygnacyjnym gzymsem znajdują się rozłożyste pal
mety podkreślające osiowość kompozycji okien. Ponad bramą 
wjazdową widoczne są dwa dynamiczne, splecione ogonami

smoki. Motywy zdobnicze neogotyckiej oprawy pierwotnego 
otworu drzwiowego uzupełniają symetrycznie rozmieszczone 
splecione gałęzie i liście dębu. W drugiej kondygnacji zastoso
wano dekorację złożoną z kwiatów, ostów i traw. Od strony po
łudniowej kompozycję rozpoczyna bratek, następny jest nagie
tek umieszczony między oknami pierwszej i drugiej osi, a domi
nującym elementem jest dużych rozmiarów słonecznik, wypeł
niający kolejną przestrzeń międzyokienną. Pomiędzy oknem 
i wykuszem umieszczono niewielki kolejny kwiatek. Interesują
cym elementem ujmującym okno skrajnej osi jest para ostów, 
ciasno przylegających do obramień kamieniarki okiennej. Trze
cią kondygnację między oknami pierwszej i drugiej osi zdobi 
dąb. Drzewo ma smukły pień, kopulastą koronę z bujnym ulist- 
nieniem oraz rozłożyste korzenie. W ich splotach, poniżej kost
kowego gzymsu, czai się zielona jaszczurka, między kolejnymi 
oknami drugiej i trzeciej osi wiją się drobne, pionowe listki traw, 
natomiast okno skrajnej osi ozdobiono u dołu stylizowanymi 
słonecznikami o esowatych liniach. Różnorodność elementów 
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dekoracji nie poddaje się uporządkowanym rygorom kompozy
cyjnym elewacji. Symetryczny, odmienny układ otrzymały jedy
nie motywy ujmujące okno skrajnej, piątej osi.

Motywy zastosowane w dekoracji charakteryzują się wijący- 
mi liniami konturów. Poszczególne elementy, zgrupowane 
w większe całości, dodatkowo ujmuje ugrowy, grubszy od 
pierwszego kontur. W ten sposób próbowano podkreślić zna
czenie linii biegnącej swobodnie wokół poszczególnych moty
wów, niezależnej od malarskiego przedstawienia. W innych 
miejscach linia ta często stanowi niezależny element, nabierają
cy nowej wartości. Jest ona nie tylko niezbędnym konturem, ale

lu wejścia głównego kamienicy znalazły się inicjały właścicieli „K” 
i „E” oraz tkackie czółenka - połączenie tradycji i nowoczesności. 
Tak tworzono ikonografię przedsiębiorstwa, powstawała nowa 
heraldyka, oparta nie na więzach krwi i pochodzeniu, ale na sym
bolach nowej rzeczywistości - przemysłu i maszyny parowej.

Na parterze dekoracja malarska zarezerwowana została dla mo
tywów ornamentalno-roślinnych, wzbogaconych przedstawieniami 
smoków, które niewątpliwie miały dodać splendoru, spotęgować 
wrażenie niezwykłości i drapieżności. Splecione ogonami i przyku
te łańcuchami mogły również uosabiać połączenie dwóch rodzin - 
Krusche i Ender. Przedstawienie to miało sugerować zarówno siłę, 

1. Fasada kamienicy
2. Fragment dekoracji malarskiej na parterze
3. Fragment dekoracji malarskiej o motywach 
roślinnych pierwszego i drugiego piętra;
w korzeniach dębu widoczna zielona jaszczurka
4. Malarska dekoracja bramy wjazdowej

(zdjęcia: Ewa Różalska)

również kontrastuje z tłem, modelując i dopełniając jego płasz
czyznę. Secesyjną dekorację fasady charakteryzuje pasowość 
kompozycji i stosowanie przeciwnych skali, zderzanie różnych 
sposobów plastycznego komponowania płaszczyzny ściany. Mo
tywy o układach symetrycznych pojawiają się na przemian ze 
swobodnym ich rozmieszczaniem wbrew sztywnym, statycznym 
regułom. Warto zwrócić uwagę, że dekorację od południowej 
strony wykuszu charakteryzuje swobodny, pozbawiony widocz
nej symetrii i jednolitej dla całego przedstawienia skali sposób 
rozmieszczenia poszczególnych motywów roślinnych, natomiast 
skrajną oś od północy - duże trójdzielne okna - ujmują syme
tryczne kompozycje ornamentalno-roślinne (osty i słoneczniki). 
Podobnie rozwiązane jest również zdobnictwo bramy wjazdowej 
z parą uskrzydlonych smoków.

Zamiłowanie sztuki secesyjnej do asymetrii wynikało z potrze
by przełamania patosu harmonii i porządku widocznego w archi
tekturze stylów historycznych i było świadomym zerwaniem 
z przeszłością, buntem i potrzebą walki o nowoczesność. Dla sztu
ki secesyjnej asymetria była uosobieniem zmienności, witalności 
świata, ciągłego ruchu i przemian panujących w naturze. Nato
miast odwoływanie się do malowniczości i tajemniczości w sztu
ce neogotyku rozumiano jako podkreślenie odległych, ale mimo 
wszystko ciągle żywych tradycji chlubnej przeszłości. Było rów
nież sposobem na kreowanie fabularyzowanych historii „spisywa
nych” na fasadach kamienic. Mimo że stanowiły jedynie fikcję, 
dodawały splendoru właścicielom, obdarzanym herbami czy gale
riami antenatów. Stąd np. na kartuszu w reprezentacyjnym porta

jak i odległe tradycje, stanowiło dopełnienie dekoracji sztukator- 
skiej wykuszy, na której w dolnej części znalazł się przypominający 
bazyliszka smok o nietoperzowatych skrzydłach. Warto zaznaczyć, 
że boczne ściany wykuszu dodatkowo zdobią sztukatorskie przed
stawienia rogu obfitości z wysypującymi się owocami i liśćmi oraz 
ula z wylatującymi z niego pszczołami - symbolem pracowitości. 
Dekoracja ta symbolizować miała bogactwo, zasobność i pomyśl
ność w interesach, zyski zdobyte dzięki hojności Fortuny, ofiarowu
jącej obfitość darów, a także wytrwałej pracy. Na kolejnej kondy
gnacji dominują elementy kwiatowe wykonane w różnych skalach. 
Malowane w odcieniach ciepłej żółci słoneczniki i nagietki uosabia
ją dobre siły natury, słońce przynoszące zbawienną energię niezbęd
ną do rozkwitu i rozwoju, pomyślność i radość życia. W dekora
cjach na przełomie stuleci często korzystano z wzorów kwiatów 
o wysokich łodygach, jak irysy i lilie, czy wielopłatkowych o budo
wie promienistej, jak widoczne na łódzkiej kamienicy słoneczniki. 
Kompozycyjne zamknięcie dekoracji malarskiej stanowi trzecia 
kondygnacja, gdzie dominującym elementem jest dąb, stanowiący 
przeciwwagę dla umieszczonego w niższej kondygnacji słoneczni
ka. Z motywami liści i drzewa dębu można wiązać symboliczne 
przedstawienie długowieczności i związaną z tym mądrość.

Komponując dekorację fasady kamienicy zastosowano swo
istą hierarchię elementów - od fantastycznej ornamentyki, przez 
kwiaty, aż po rozłożyste drzewo. Ukazano porządek natury, 
przyrodę połączono z fantastyką i przeszłością, podnosząc zna
czenie rodzin i dodając pabianickim przemysłowcom splendoru.

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 143 jest dzisiaj jedyną 
w Łodzi budowlą z końca XIX w. o malarskiej dekoracji fasady.

Ewa Różalska
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Witraże
■ MARTA ERTMAN

■ o witraży w Łodzi nie jest łatwo dotrzeć, ale war-
■ to zadać sobie ten trud, gdyż stanowią one jeden 

K z ciekawszych i piękniejszych elementów wystro-
ju architektonicznego. Sztuka witrażowa, która 

szczyt rozwoju osiągnęła w okresie średniowiecza 
(katedry gotyckie w Chartres, Bourges, Strasburgu, Kolo
nii), rozkwitła ponownie w XIX w., zwłaszcza w okresie se
cesji. Witraż związany był przede wszystkim z architekturą 
sakralną i stanowił ważne dopełnienie zazwyczaj rozbudo
wanego programu ikonograficznego kościoła czy zespołu 
klasztornego. Również projekty dwóch najwybitniejszych 
artystów Młodej Polski - Stanisława Wyspiańskiego i Józe
fa Mehoffera - przeznaczone były do wnętrz kościelnych. 
Zespół łódzkich witraży o tematyce świeckiej powstał w la
tach 1870-1914 jako element wystroju architektury pałaco
wej i willowej oraz gmachów użyteczności publicznej (ban
ki, hotele). Interesujący jest przede wszystkim ze względu 
na odmienne funkcje tych obiektów.

Najczęściej witraże umieszczano w oknach reprezentacyj
nej klatki schodowej, które były większe niż w pozostałych 
pomieszczeniach, znajdowały się na jednej osi pionowej 
przez kilka kondygnacji i gromadziły maksymalną ilość świa
tła, potęgując efekty kompozycyjne i kolorystyczne. Ciągi 
komunikacyjne, z oczywistych względów, były też miejscem 
najliczniej odwiedzanym i tu witraże najlepiej spełniały swą 
podstawową funkcję - dekoracyjności oraz podkreślenia re
prezentacyjnego charakteru wnętrza. Spotykamy je też 
w tzw. pomieszczeniach przechodnich (hall, westybul), 
wówczas umieszczane np. w świetlikach stropowych, wyku
szach. We wnętrzach mieszkalnych zajmowały raczej okna 
parteru, który - w przeciwieństwie do prywatnego piętra - 
miał charakter reprezentacyjny (salon, jadalnia, gabinet). Na 
przykład witraż znajdujący się w saloniku muzycznym willi 
Leopolda Rudolfa Kindermana przy ul. Wólczańskiej 31/33 
podkreśla charakter wnętrza przez umieszczone w nim kar
tusze z przedstawieniami instrumentów muzycznych.

Witraże reprezentują w Łodzi dwie główne, a jednocze
śnie przeciwstawne fazy stylowe, które określały architektu-
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1.2. Witraże z alegorią obfitości
(ul. Piotrkowska 67) (1) i przemysłu
(ul. Piotrkowska 179) (2)
3. Witraż z „serpentynową tancerką”
(ul. Wólczańska 31/33)
4. Witraż z geometryczną dekoracją 
(ul. Piotrkowska 272)

(zdjęcia: Marta Ertman)

rę miasta: historyzmu (druga połowa 
XIX w.) i secesji (przełom XIX i XX w.). 
W witrażach epoki historyzmu korzy
stano z repertuaru form klasycznych, 
wzbogaconych w okresie renesansu, ba
roku, rokoka, często łącząc je w eklek
tyczną całość. Na przykład motywy de
koracyjne występujące w jednym wy
branym witrażu dawnego Domu Banko
wego przy ul. Piotrkowskiej 77 składają 
się ze stylizowanego ornamentu roślin
nego, motywu plecionki, ornamentu

kandelabrowego, wolut, muszli, festonów, maszkaronów, 
motywu delfinów, a w to wszystko wpleciona jest sylwetka 
kobiety w rozwianych, antykizujących szatach oplecionych 
falującą wstęgą. Dekoracja witraży tej epoki jest więc boga
ta, rozbudowana, przypominająca misterny koronkowy 
ażur, wypełniający szklaną płaszczyznę. Bogactwo kompozy
cji wzmacnia jeszcze kolor - intensywny, nasycony, o kontra
stowo zestawionych barwach: czerwieni, fioletu, zieleni, żół
ci. Poza funkcją dekoracyjną witraże odgrywały jeszcze inną 
ważną rolę - informowały o bogactwie i dostatku, a więc so
lidności właściciela rezydencji czy instytucji. Niewykluczo
ne, że ta druga rola była znacznie ważniejsza. Stąd też często 
spotykamy w witrażach przedstawienia atrybutów zamożno
ści: rogi obfitości, wieńce, girlandy kwiatowe.

W XIX w. artyści nie tylko zapożyczali motywy z epok 
minionych. Wspaniały witraż znajduje się w pałacu przemy
słowca przy ul. Piotrkowskiej 179 z alegorią przemysłu 
uosabianego przez postać kobiecą na tle realistycznie przed
stawionego pejzażu fabrycznego; otoczenie postaci - to ca
łe przemysłowe rekwizytorium - od maszyny parowej po 
model maszyny drukarskiej; witraż ten sygnowany jest „A. 
Seiler Breslau 1898”. Jak więc widać, ornament z dawnych 
epok - to często jedynie oprawa bardzo aktualnych treści. 
Artysta potrafił wyrazić siłę i dumę prężnie rozwijającego 
się miasta. Atrybuty włókiennictwa spotykamy także w in
nych realizacjach, popularny jest np. motyw postaci kobie
cej z wrzecionem i motkiem przędzy.

Secesja przyniosła zasadnicze zmiany w zakresie kompo
zycji, koloru i tematyki witraży. W miejscu form antycznych, 
np. stylizowanych motywów roślinnych (wić akantowa, pal
meta, rozeta), pojawiły się motywy wzięte wprost z otaczają
cej natury, ze świata roślin i zwierząt. Takie są właśnie pogod
ne pejzaże „wodne” z motywem stawu, łabędzi, łódek (ul. 
Wólczańska 31/33, Piotrkowska 137/139). Klasyczna syme
tria, harmonia i zrównoważenie kompozycji XIX w. zostały 
wyparte przez asymetrię oraz miękką, falistą linię. W szczel
nie dotychczas wypełnionej dekoracją płaszczyźnie często 
pozostawia się puste przestrzenie lub kontrastuje z mocno za
gęszczonymi. Secesja wprowadziła też odmienną kolorystykę 
- barwy pastelowe, jak beże, seledyny, odcień jasnoliliowy. 

Manifestacją nowej sztuki, młodości i świe
żości są np. „serpentynowe tancerki” w lek
kich powiewnych sukniach - następczynie 
postaci kobiecych w antycznych szatach.

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia 
XX w., pod wpływem bliskich już awangar
dowych kierunków w architekturze i malar
stwie (konstruktywizmu, funkcjonalizmu) 
zmienia się również witraż. Plastyczność 
i malarskość wypierane są przez płaską, 
płytką, geometryczną kompozycję. Przykła
dem jest witraż z około 1911 r. w pałacu 
braci Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272. 
Charakteryzuje go wąska gama kolorystycz
na w odcieniach zieleni i zgeometryzowana, 
delikatna, graficzna dekoracja, uzupełniona 
jedynie drobnymi motywami ptaków i moc
no uproszczonych roślin. Interesujące jest, 
że ten nowoczesny witraż zaprojektowano 
do pałacu, który otrzymał historyzujący, 
neorenesansowy kostium...

Marta Ertman
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Wille
„Ziemi obiecanej”

ionierzy łódzkiego przemy
słu włókienniczego począt
kowo inwestowali w fabry
ki, dopiero po pomnożeniu 

kapitału zyski przeznaczali na budowa
nie nowych siedzib mieszkalnych. 
Pierwsze domy fabrykanckie były 
skromne, ale w latach siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych XIX w. wraz 
z pojawieniem się nowych wielkich for-

chętnie przejęła architekturę willi, któ
ra miała długowieczny rodowód i zwią
zana była zawsze z panującymi war
stwami społecznymi. Jako luksusowy 
dom jednorodzinny w otoczeniu ogro
du stanowiła formę architektoniczną 
najbardziej odpowiednią dla feudalnej 
arystokracji i naśladującej ją burżuazji. 
W Łodzi wille i pałace stawiano głów
nie na terenie miasta, gdyż znaczna 
część jego terenów była niezabudowa
na, a fabrykanci mieli możliwość zaku
pu dużych działek. Przede wszystkim 
zaś chcieli oni mieszkać w pobliżu swo
ich fabryk, którymi bezpośrednio za
rządzali. Siedziby fabrykantów miały 
modne założenia willowe, ściśle zwią
zane z zakładami, i tworzyły z nimi 
strukturalną całość, podobnie jak rezy
dencja ziemiańska z folwarkiem, który 
ją utrzymywał. Powstawały w ten spo
sób charakterystyczne dla Łodzi, duże 
zespoły fabryczno-rezydencjonalne, na
wiązujące do rozwiązań angielskich.

tun przyszły zamówienia na pierwsze 
luksusowe rezydencje: pałace i wille, 
które w zależności od możliwości fi
nansowych właścicieli były zróżnico
wane programem użytkowym i bogac
twem wyposażenia. Łódzka burżuazja 

Rezydencje otoczone były założeniami 
ogrodowo-parkowymi, oddzielającymi 
pałac od zabudowy fabrycznej. Takie 
usytuowanie w pobliżu fabryki stanowi
ło szczególną cechę łódzkiego budow
nictwa reprezentacyjnego. Dzięki fabry

ce wzrastał status społeczny jej właści
ciela, co stanowiło treść ideową archi
tektury. Dekoracja, z często używanymi 
alegoriami gloryfikującymi przemysł, 
służyła uwypukleniu jego potęgi. Pod 
względem wyrazu architektonicznego 
willa podporządkowana była tenden
cjom przyjętym dla całej architektury 
rezydencjonalnej drugiej połowy XIX 
i początku XX w. w wielu miastach eu
ropejskich. Zaspokajało to w pełni gu
sta wzbogaconej burżuazji łódzkiej.

Większość łódzkich willi powstałych 
w tym czasie nawiązuje do wzorców re
nesansu włoskiego, rzadziej francuskie
go. Mimo różnic w wielkości i standar
dzie mają one wyraźną zbieżność bryły 
oraz detalu. Często wznoszone były na 
planie prostokątnym zbliżonym do 
kwadratu o zwartej bryle, jednopiętro
we, kryte dachem czterospadowym, 
z tarasem oraz portykiem wspartym na 
dwóch kolumnach, osłaniającym wej
ście główne. Układ wnętrz zwykle był 
trzytraktowy, lecz rozwiązywany indy
widualnie, od bardzo symetrycznego 
do nieregularnego. Pod względem 
funkcji byt jednak podobny. Na parte
rze najczęściej znajdowały się pomiesz
czenia reprezentacyjne: sala balowa, ja
dalnia, pokoje męskie - palarnie, służą
ce też do gier towarzyskich, często z bi
lardem, saloniki, apartamenty gościn
ne, łazienki i inne. Tak modne w owym 
czasie oranżerie niejednokrotnie rów
nież sytuowano na parterze, z bezpo
średnim wyjściem do ogrodu. Wnętrza 
urządzano z dużym przepychem i luk
susem, stosując materiały szlachetne, 
marmury, boazerie z różnych gatunków 
drewna, a także różnego rodzaju poli
chromie i marmoryzowania imitujące 
szlachetne gatunki kamienia i drewna 
oraz bogate sztukaterie. Dekoracje ma
larskie i rzeźbiarskie miały często cha
rakter alegoryczny z personifikacjami 
przemysłu, pracy i handlu. Piętro za
zwyczaj powtarzało zasadniczy układ 
parteru i mieściło pokoje dziecinne, sy
pialnie itp., wystrój jednak był tu 
znacznie skromniejszy.

Każde założenie willowe miało ze
spół stylowo różnych obiektów gospo
darczych, tworzących wraz z ogrodem 
zieloną enklawę. Zróżnicowanie stylo
we poszczególnych budynków całego 
zespołu oraz swobodne kształtowanie 
samej bryły willi poprzez stosowanie 
loggii, tarasów i ryzalitów dodawało jej 
malowniczości, co jako dziedzictwo ro
mantyzmu było stałym elementem ar
chitektury XIX w.



Najpiękniejszą siedzibą z lat siedem
dziesiątych XIX w. jest nawiązująca do 
renesansu włoskiego, oparta na palla- 
diańskich wzorcach willa Edwarda 
Herbsta na Księżym Młynie, wzniesio
na według projektu Hilarego Majew
skiego z 1876 r. (zob. artykuł na s. 22).

Jedną z pierwszych willi z lat osiem
dziesiątych XIX w. jest willa fabrykanc- 
ka zaprojektowana przez Hilarego Ma
jewskiego w 1880 r. dla Ludwika Groh
mana. Wkomponowana ona została 
w fabryczny zespół, zbudowany nieco

1-7. Wille: Ludwika Grohmana (1), Rudolfa 
Kellera (2), Arnolda Stillera (3), Reinholda 
Richtera (4), Leopolda R. Kindermana (5), 
Schweikertów (6), Oskara Zieglera (7)

(zdjęcia: Witold P. Glinkowski)

wcześniej, i usytuowana w południowo- 
-zachodniej części kwartału, zamknięte
go ul. Tylną. Była to okazała rezydencja, 
utrzymana w stylu renesansu włoskie
go, z dziedzińcem ograniczonym oficy
ną gospodarczo-mieszkalną i przyległą 
oranżerią, w otoczeniu ogrodu. Luksu
sowa willa Ludwika Grohmana, kontra
stując z otoczeniem, zdecydowanie do
minowała w tej dzielnicy fabrycznej. 

Z tego samego okresu pochodzą rów
nież: położona obok fabryki willa Fry
deryka Wilhelma Schweikerta przy ul. 
Wólczańskiej 215 i niewielka willa Zyg
munta Richtera przy Wólczańskiej 199. 
W duchu dojrzałego renesansu włoskie
go powstała w latach dziewięćdziesią
tych XIX w. u zbiegu ulic Wigury i Sien
kiewicza (d. Dzika) willa Wilhelma Te- 
schemachera, należąca później do Mak- 
sa Eitingona. Była ona wzorowana na 
Palazzo Farnese w Rzymie i stanowi cie
kawy przykład form eklektycznych.

W końcu XIX w. wzniesionych zo
stało wiele innych budowli o charakte
rze rezydencjonalnym, z bogactwem 
eklektycznych form architektonicz
nych, niejednokrotnie zaprojektowa
nych, jak poprzednie, przez Hilarego 
Majewskiego. On też był autorem luk
susowej, otoczonej niedużym ogrodem
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willi, wzniesionej w 1890 r. przez Ru
dolfa Kellera przy ul. Gdańskiej 49 oraz 
willi dla Arnolda Stillera przy ul. Jara
cza 45, w której połączył elementy re
nesansu włoskiego i francuskiego. Willa 
ta jednak w latach 1899-1901 została 
znacznie przebudowana przez architek
ta Dawida Lande. Wówczas powiększo
no kubaturę i wprowadzono zmiany 
w wystroju architektonicznym bryły, 
nawiązując do północnego renesansu 
niemieckiego, wprowadzając jednocze
śnie secesyjne elementy dekoracyjne. 
Dwubarwna kolorystyka elewacji, uzy
skana przez zastosowanie czerwonej ce
gły i jasnych tynkowanych boniowań 
oraz obramień okiennych, odróżnia ją 
od pozostałych willi jednobarwnych, 
tynkowanych w całości. Ponadto łama
ny dach z lukarnami, wysokie szczyty 
wieńczące ryzality z obeliskowymi ster- 
czynami charakterystycznymi dla rene
sansu francuskiego nadają całości spe
cyficzny i odmienny charakter. Budy
nek, podobnie jak wszystkie założenia 
willowe, otoczony był niedużym ogro
dem i usytuowany naprzeciw fabryki, 
co było raczej wyjątkiem.

Wille wznoszone na początku XX w. 
często nosiły cechy secesji, niejednokrot
nie w połączeniu z elementami architek
tury „malowniczej”, tzw. picturesque. 
Styl ten, zapoczątkowany w połowie 
XVIII w. w Anglii, rozpowszechnił się 
w XIX w. w całej Europie, a cechuje go 
nieregularność bryły podkreślona przez 
asymetryczność elewacji i niejednolite 
opracowanie. Niektóre wille z tego 
okresu wznoszone były w duchu history- 
zmu i nosiły jedynie kostium secesyjny.

Najciekawszym przykładem secesji 
w Łodzi jest willa Kindermana przy ul. 
Wólczańskiej 31/33, natomiast perełką 
stylu malowniczego - siedziba Reinholda 
Richtera przy ul. I. Skorupki 6/8. Usytu
owano ją w zespole fabryczno-rezyden- 
cjonalnym rodziny Richterów, w bliskim 
sąsiedztwie neorenesansowej willi brata 
Józefa, wzniesionej w latach 1888-1889 
według projektu Piotra Brukalskiego. 
Kontrastująca z nią bryła willi Reinholda 
oparta została na wzorcach niemiecko- 
-angielskich. Składa się z kilku brył o róż
nych kształtach i wielkości, wzajemnie 
przenikających się, a każda elewacja roz
wiązana jest w odmienny sposób, podob
nie otwory okienne i detale. Została zbu
dowana w latach 1903-1904 według 
projektu Ignacego Stebelskiego.

Innym przykładem takiej architektu
ry jest wzniesiona nieco wcześniej, bo na 
przełomie XIX i XX w., malownicza bu

dowla należąca do Ryszarda Szymmela, 
usytuowana u zbiegu ulic Karolewskiej 
i Łąkowej. Przebudowywana była kilka
krotnie, ale nadal zadziwia pięknem se
cesyjnego zdobnictwa elewacji.

Willa-pałac Emmy i Wilhelma Rober
ta Schweikertów przy ul. Piotrkowskiej 
262 nie ma sobie podobnych wśród 
łódzkich rezydencji. Usytuowana z dala 
od fabryki, obecną architektoniczną for
mę i wystrój wnętrz otrzymała po prze
budowie w 1912 lub 1913 r. Pierwotny 
projekt siedziby wraz z oficynami fron
towymi, który sporządzony został praw
dopodobnie w 1910 r. przez Romualda 
Millera, nie spełniał oczekiwań właści
cieli. Architektura budowli nawiązuje 
do francuskiego typu pałacu entre cour 
et jardin, odznaczającego się dużą skalą, 
symetrią i harmonią. Duży frontowy 
dziedziniec ograniczony jest skrzydłami 
i korpusem głównym z portykiem i pod
jazdem. Dekoracja nawiązuje do form 
historycznych, jednak dominuje wyrafi
nowany klasycyzm, a złagodzone 
i uproszczone formy historyczne nadają 
budowli modernistyczny charakter. 
W pałacu działały dwie windy, „central
ny odkurzacz” oraz system wentylacji 
pomieszczeń. Ważnym elementem zało
żenia jest wspaniały ogród, który nawią
zywał do geometrycznego ogrodu wło
skiego i klasycystycznego francuskiego.

Formą posecesyjnego modernizmu 
wyróżnia się siedziba Oskara Zieglera, 
usytuowana u zbiegu ulic M. Skłodow- 
skiej-Curie (d. Podleśna) i Żeromskie
go (d. Pańska). Tę modernistyczną ar
chitekturę o kubicznych formach nadał 
jej inż. Henryk Brzozowski podczas 
ostatniej przebudowy w 1913 r. Willa 
powstawała etapami, a jej wygląd zmie
niał się w zależności od gustu właścicie
li. Całość założenia sprawia wrażenie 
raczej siedziby dworskiej niż miejskiej 
z uwagi na bardzo zróżnicowany cha
rakter architektoniczny zabudowań to
warzyszących - parterowej kordegardy, 
bramy wjazdowej, budynków gospo
darczych, stajni i parterowej wozowni.

W latach późniejszych wznoszone 
były w Łodzi wille zarówno przez na
stępne pokolenia fabrykantów, jak 
i przez innych zamożnych obywateli 
miasta. Powstawały już one z dala od 
fabryk, poza centrum, dając początek 
ekskluzywnym, tonącym w zieleni 
dzielnicom willowym.

Małgorzata Laurentowicz-Granas 
Joanna Manżett-Kubiak

H
istoria dawnej willi Herb
stów, nazywanej obecnie Re
zydencją „Księży Młyn”, wią- 
że się z dziejami posiadła 

wodno-fabrycznego Księży Młyn, leżące
go nad rzeką Jasień. W 1870 r. nabył je 
Karol Wilhelm Scheibler, potentat prze
mysłu bawełnianego, właściciel jednego 
z największych przedsiębiorstw włókien
niczych w Królestwie Polskim. W 1873 r. 
zaczął na Księżym Młynie wznosić czte
rokondygnacyjny, murowany budynek 
przędzalni, a następnie tkalnię. Przypusz
czalnie równocześnie rozpoczęto budo
wę osiedla dla pracowników. Obok do
mów mieszkalnych powstało zaplecze so
cjalne, a więc: sklep, szkoła elementarna, 
szpital. Osiedle było ogrodzone i zamy
kane na noc. W pobliżu znajdowała się 
straż pożarna, co w tamtych czasach mia
ło pierwszorzędne znaczenie. Księży 
Młyn stanowił samodzielny, samowystar
czalny organizm, zaspokajał wszystkie 
potrzeby mieszkańców. „Niektórzy cale 
życie tu przeżyli i nie byli w Łodzi” - 
wspominają dawni mieszkańcy. Do 1912 
r. powstało tu około osiemdziesięciu do
mów z 1200 mieszkaniami. Integralny 
element zespołu fabryczno-mieszkalnego 
stanowiła rezydencja właściciela. Dom 
był przeznaczony dla Matyldy Zofii 
Scheibler - najstarszej córki i jej męża, 
Edwarda Herbsta.

Budowę willi rozpoczęto około 1875 
r. i zakończono w 1877 r. Projekt budyn
ku przypisywany jest Hilaremu Majew
skiemu, architektowi miasta Łodzi w la
tach 1872-1892. Powstała jednopiętro
wa, neorenesansowa willa, wzniesiona 
na planie prostokąta zbliżonego do kwa
dratu, nakryta czterospadowym dachem 
z belwederem. Od frontu - przed usytu
owanym na osi ryzalitem zwieńczonym 
trójkątnym naczółkiem - znajduje się 
portyk wsparty na dwóch parach joń- 
skich kolumn, od strony ogrodu - parte
rowy ryzalit na planie półkola, a nad nim 
balkon. Elewacje zostały skomponowane 
z uwzględnieniem zasad symetrii, z prze
wagą rytmów horyzontalnych. Wyraźnie 
zaznaczony jest za pomocą gzymsów 
kordonowych podział na kondygnacje. 
Przyziemie oraz narożniki budynku za
akcentowane są boniowaniem. Zwraca 
uwagę oszczędność w operowaniu deta
lem i motywami zdobniczymi, jedynie na 
osi elewacji zachodniej, między oknami 
pierwszego piętra, w niszy znajduje się 
pełnoplastyczny posąg wyobrażający 
prządkę. Powstała budowla pełna umia
ru, zwracająca uwagę pięknem proporcji 
i elegancją.
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Rezydencja 
„Księży Mtyn"

rubli przekazali Łódzkiemu Chrześcijań
skiemu Towarzystwu Dobroczynności. 
Ostatnie lata życia Matylda i Edward spę
dzili w Sopocie, tam też zostali pochowa
ni w rodzinnym grobowcu.

Herbstowie mieli trzech synów. 
Łódzką rezydencję odziedziczy) Leon, 
który przypuszczalnie zamieszka) w wil-

Obok willi wzniesiono salę balową. 
Pierwotnie jej wystrój architektoniczny 
nawiązywał również do włoskiego rene
sansu. Elewacja frontowa została prze- 
pruta arkadami w formie trzyosiowej ga
lerii, narożniki były boniowane. Budy
nek zdobi! umieszczony nad arkadami 
fryz skomponowany z girland kwiato
wych podtrzymywanych przez putta. 
Wystrój ten uległ zmianie w momencie 
przebudowy sali, kiedy jej fasada otrzy
mała kostium klasycyzujący. Na elewacji 
wprowadzono pionowe podziały zdwo
jonymi pilastrami, a w miejscu dawnej 
środkowej arkady pojawiła się szersza, 
zamknięta lukiem obniżonym. Budynek 
nakryto dachem dwuspadowym. W czę
ści wschodniej, podzielonej na dwie 
otwierające się do wnętrza kondygnacje, 
umieszczono balkon dla orkiestry. Z sali 
balowej można było przejść przez prze
szklony łącznik do ogrodu zimowego. 
Łącznik służył m.in. do przechowywania 
drzewek pomarańczowych, które latem 
zdobiły park.

Od strony północnej do sali balowej 
przylega piętrowa oficyna gospodarcza, 
zbudowana na planie prostokąta z bocz
nymi skrzydłami. Jej parter od strony 
pałacu zajmowały kuchnia i spiżarnia, 
w przeciwległym skrzydle mieściły się 
garaże. W okresie międzywojennym pię
tro było przeznaczone na pokoje gościn
ne oraz dla gospodyni i pokojowych. 
W drugim budynku gospodarczym, usy
tuowanym na wschód od całego założe
nia, znajdowały się: powozownia, staj
nie o ośmiu boksach, w wieży na piętrze 
pomieszczenia mieszkalne, a w piwnicy 
kotłownia.

Willa pozostawała w rękach rodziny 
Herbstów stosunkowo krótko. Mieszkały 
tam zaledwie dwa pokolenia: najpierw 
Matylda i Edward, a później ich syn Leon 
z żoną Aleksandrą. Edward Herbst od 
1869 r. pracował w zakładach włókienni
czych K. Scheiblera, a w 1881 r. był już 
jednym z współwłaścicieli przedsiębior
stwa. Poza tym zasiadał w zarządach lub 
był członkiem rad nadzorczych wielu in
stytucji gospodarczych. Był świetnym fa
chowcem i wybitną osobowością. Jego 
żona, Matylda, znana była głównie z dzia-

1. Osiedle Księży Młyn, widok z lotu ptaka
2. Rezydencja „Księży Mtyn”, elewacja 
południowo-wschodnia

łalności filantropijnej. Dzięki Matyldzie 
i Edwardowi Herbstom powstał w Łodzi 
pierwszy w kraju szpital dziecięcy, po
święcony pamięci ich jedynej córki Anny 
Marii, która zmarła w 1899 r., w wieku 
10 lat. W 1910 r. szpital oraz kwotę 100 tys. 

li wraz z żoną dopiero na początku lat 
dwudziestych XX w. W 1942 r. wyje
chali do Wiednia, gdzie Leon zmarł 
(bezpotomnie), jego prochy zostały zło
żone w rodzinnym grobowcu w Sopo
cie. Aleksandra Herbstowa sprowadziła 
do Wiednia wyposażenie willi; zmarła 
w Berlinie prawdopodobnie w 1970 r.

Drugą wojnę światową willa prze
trwała w dobrym stanie, dzieła dewasta
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cji dokonali jej powojenni użytkownicy. 
Po 1945 r. obiekt przeszedł na własność 
państwa i został oddany w dzierżawę 
zmieniającym się instytucjom. Każda 
z nich dokonywała przekształceń układu 
wnętrz i adaptacji w zależności od wła
snych potrzeb. Nie troszczono się o za
chowanie istniejących elementów daw-

z opisów i wspomnień osób, które nie
gdyś bywały w willi, a także z fotografii 
wnętrz innych łódzkich rezydencji fabry- 
kanckich. W willi Herbstów układ 
wnętrz nie odbiegał od stosowanych 
w nich schematów - był klarowny 
i funkcjonalny. Na parterze znajdowały 
się pomieszczenia o bogatym wystroju,

Prace wykonane w willi oraz koncep
cja ekspozycji zostały wysoko ocenione 
przez Międzynarodową Federację To
warzystw Odnowy Europejskiego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego, 
która w 1990 r. uhonorowała Rezyden
cję „Księży Młyn” medalem Europa No
stra. W tym samym roku łódzka willa

3-6. Wnętrza: salon 
lustrzany (3), jadalnia (4), 
sypialnia pana domu (5), 
sypialnia pani domu (6)

(zdjęcia:
1 - Wiesław Stępień,

2 - Witold P Glinkowski,
3-6 - Piotr Tomczyk)

nego wystroju. Na skutek niewłaściwego 
użytkowania nastąpiła daleko posunięta 
dewastacja willi, a nawet unicestwienie 
kilku budynków (ogrodu zimowego wraz 
z łącznikiem). W 1976 r. rezydencję 
przejęło Muzeum Sztuki i wówczas przy
stąpiono do jej kapitalnego remontu. 
Odbudowano ogród zimowy, odtworzo
no ogrodzenie, przeprowadzono grun
towną konserwację wnętrz. Zachowane 

urządzone z prze
pychem, mające 
charakter repre
zentacyjny. Nato
miast piętro było 
przeznaczone wy
łącznie dla do
mowników. Mie
ściły się tu sypial
nie pani i pana do-

elementy oryginalnego wyposażenia po
zwalały przypuszczać, że było ono boga
te i zróżnicowane stylowo. Potwierdzały 
to skąpe materiały ikonograficzne. Przy 
rekonstrukcji wystroju korzystano także

mu, łazienka oraz pokoje innych człon
ków rodziny. Przy aranżacji wnętrz zasto
sowano wiele sposobów dekorowania 
pomieszczeń charakterystycznych dla 
łódzkich domów przełomu XIX i XX w.

Herbstów została udostępniona publicz
ności jako pierwsze w Polsce muzeum 
wnętrz fabrykanckich.

Dorota Berbelska
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1. Fasada kościoła, w głębi klasztor
2. Relief na murze przyklasztornym

Łagiewniki
Barokowe jest również wnętrze 

świątyni, nakryte kolebkowymi skle
pieniami z lunetami i wypełnione 
wieloma ołtarzami. Po północnej 

stronie prezbiterium znajduje się ka
plica bł. Rafała Chylińskiego, postaci 
zasłużonej dla łagiewnickiego zgro
madzenia, znanego opiekuna chorych 
i ubogich, w 1991 r. wyniesionego na 
ołtarze przez papieża Jana Pawła II; 

jego relikwie znajdują się w trumnie 
u podstawy ołtarza w kaplicy.

W latach 1733-1748 do kościoła 
dobudowano od południa klasztor na 
planie podkowy, z trzema skrzydłami 
skupionymi wokół czworobocznego 
wirydarza. Forma architektoniczna 
piętrowej budowli jest bardzo prosta, 
urozmaica ją jedynie niewysoka wie
życzka od frontu. We wnętrzu wyróż
nia się dekoracją refektarz oraz stano

wiąca zakończenie wschodniego 
skrzydła, przylegająca do kościoła za
krystia. Po północnej stronie kościoła 
znajduje się czworoboczny, współcze
sny gmach Wyższego Seminarium 
Duchownego, wzniesiony w latach 
1982-1984. Łagiewnicki kościół, 
choć niezbyt okazały, dzięki swojemu 
położeniu oraz kameralnemu, pięk
nemu wnętrzu jest miejscem pełnym 
uroku, dającym możliwość skupienia 
i refleksji wszystkim, którzy tu przy
bywają.

W Lesie Łagiewnickim, w miejscu 
zwanym Pustelnią, położonym około 
600 m na południowy wschód od 
klasztoru (przy ul. Wycieczkowej), 
znajdują się dwie drewniane kaplice, 
stojące naprzeciw siebie: św. Antonie
go z 1676 r. oraz św. Rocha i Sebastia
na z początku XVIII w., wzniesiona 
z drewna uzyskanego z rozbiórki 
pierwotnego drewnianego kościoła. 
Obie kaplice są prostymi drewniany-

azwa Łagiewniki kojarzy 
się współcześnie wszystkim 
łodzianom przede wszyst
kim z Lasem Łagiewnic

kim, uchodzącym za największy 
w Europie kompleks leśny znajdujący 
się w granicach miejskich - ulubione 
miejsce wypoczynku mieszkańców 
miasta. Znajduje się tu także klasztor 
ojców franciszkanów z kościołem św. 
Antoniego Padewskiego, najstarszym 
zabytkiem w granicach administracyj
nych Łodzi i z pewnością jednym 
z piękniejszych.

Przypomnieć należy, że w wieku 
XVIII i jeszcze na początku XIX by
ło to miejsce głośne na całą Polskę, 
a Łódź była wówczas małą mieściną 
leżącą pod Łagiewnikami. Wszystko 
to za sprawą cudownych objawień 
św. Antoniego w końcu XVII w. Ów
czesny właściciel wsi, Samuel Zele- 
ski, wzniósł w 1676 r. na wzgórzu 
drewnianą kaplicę ku czci tego świę
tego i miejsce to szybko zasłynęło cu
dami. Wkrótce sprowadzono ojców 
franciszkanów, którzy w latach 
1681-1683 wybudowali na miejscu 
kaplicy większy drewniany kościół 
o trzech wieżach, co było rzadkim 
rozwiązaniem, oraz budynek klasz
torny. Pierwotna kaplica przeniesio
na została na teren zwany Pustelnią, 
gdzie znajduje się do dzisiaj. Rosnąca 
sława Łagiewnik sprawiła, że ojcowie 
franciszkanie zdecydowali się na bu
dowę większego murowanego zespo
łu klasztornego z kościołem. Kościół 
stanął w latach 1701-1723 jako bu
dowla orientowana, założona na pla
nie krzyża łacińskiego, jednonawowa 
z poprzeczną nawą i z zamkniętym 
półkoliście prezbiterium. Bezwieżo- 
wa fasada ujęta została pilastrami 
i zwieńczona szczytem flankowanym 
wolutami. Nakrywające budowlę da
chy urozmaica sygnaturka na skrzy
żowaniu naw; obok kościoła stanęła 
dzwonnica. Kościół prezentuje for
my oszczędne, charakterystyczne dla 
prowincjonalnej architektury baro
kowej, a rozwiązanie fasady jest dale
kim echem schematu stworzonego 
w słynnym rzymskim kościele jezu
itów 11 Gesu.
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3. Ottarz gtówny w kościele
4.5. Projekt patacu według F. Schwechtena (4) i widok obecny 
elewacji południowej (5)
6. Elewacja frontowa patacu

(zdjęcia: 1-3 - Witold P Glinkowski, 5,6- Bożena Szafrańska)

mi budowlami o konstrukcji zrębowej 
i oszalowanych ścianach. Warto przy
pomnieć, że na terenie Łagiewnik 
znajdowały się jeszcze cztery inne 
drewniane kaplice: św. Walentego, 
Matki Boskiej Anielskiej, Przemienie
nia Pańskiego oraz tzw. domek ojca 
Rafała; zostały zniszczone przez nie
mieckich okupantów.

* * 5S-

Juliusz Heinzel należał do najwięk
szych łódzkich przemysłowców - spe
cjalizował się w produkcji wełnianej. 
Jego zakłady mieściły się w centrum 

miasta między ulicami Piotrkowską 
i Dziką (obecnie ul. Sienkiewicza), 
tam też znajdowała się jego główna 
rezydencja. Od innych łódzkich po
tentatów różniło go katolickie wyzna
nie oraz arystokratyczne ambicje, któ
re wyraziły się w zakupieniu tytułu 
barona von Hohenfels. O ambicjach 
tych świadczyło również nabycie oko
ło 1890 r. położonego pod Łodzią 
majątku Łagiewniki, obejmującego 
dużą część Lasu Łagiewnickiego. Na 
północno-zachodnim skraju majątku, 
w pobliżu klasztoru franciszkanów, 
nad stawem, stał niewielki parterowy 

murowany dwór, a w pobliżu zabudo
wania gospodarcze ze stajniami i go
rzelnią. W 1898 r. dwór spłonął, a na 
jego miejscu postanowiono wznieść 
pałac dla Ludwika Heinzla, syna 
zmarłego w 1895 r. Juliusza i jego 
małżonki, Marii z Colonna-Walew- 
skich.

Projekt nowej budowli zamówiono 
w 1899 r. u jednego z najpopularniej
szych wówczas architektów berliń
skich Franza Schwechtena, który 
w tym samym czasie wykonywał dla 
Heinzlów plany kaplicy-mauzoleum 
na Starym Cmentarzu przy ul. Ogro
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dowej. To także świadczyło o wiel
kich ambicjach rodziny. O ile autor
stwo Schwechtena w odniesieniu do 
kaplicy było, dzięki informacjom 
łódzkiej prasy z początku XX w., 
sprawą znaną, choć mało do niedaw
na spopularyzowaną, to pałac w Ła
giewnikach we wcześniejszych publi
kacjach błędnie przypisywano archi
tektowi powiatu łódzkiego Ignacemu 
Markiewiczowi. Stało się tak za spra
wą kopii projektu znajdującej się 
w łódzkim archiwum, podpisanej 
właśnie przez Markiewicza; sytuacja 
była podobna, jak w wypadku wielu 
innych łódzkich budowli, których 
projekty podpisywali architekci miej
scy Hilary Majewski czy Franciszek 
Chełmiński, a właściwymi autorami 
byli inni twórcy. Tymczasem orygi
nalne projekty pałacu i kaplicy Hein- 
zlów znajdują się w archiwum w Ber
linie, w obszernej spuściźnie po ber
lińskim twórcy. Po raz pierwszy infor
mację o tym podał niemiecki badacz 
twórczości F. Schwechtena Peer Zietz 
w opublikowanej w 1999 r. mono
grafii architekta.

Pałac wybudowany został z wyko
rzystaniem murów spalonego wcze
śniej obiektu. Założony na planie wy
dłużonego prostokąta z urozmaicają
cymi jego bryłę dwoma ryzalitami, 
otrzymał formę neorenesansową, 
o architekturze oszczędnej i harmo
nijnej. Rustykowany parter tworzy 
podstawę dla piętra o elewacjach po
krytych delikatnymi boniami, z któ
rych południowa rozczłonkowana 
jest pilastrami, a północna urozma
icona podwójnymi arkadowymi 
oknami. W elewacjach ryzalitów 
i elewacji zachodniej znalazły się trój
dzielne „weneckie” okna, a w elewa
cjach szczytowych elementy rzeźbiar
skie. Wejście w elewacji frontowej uj
muje kolumnowy portyk, a elewację 
ogrodową od strony stawu wzbogaca 
półkolisty taras ze schodami. Wnę
trze otrzymało bogaty wystrój, które
go elementy (kominki, sztukaterie) 
zachowały się do dziś. Usytuowany 
na lekkim wzniesieniu pałac stanowił 
centralny element założenia parko
wego, które przetrwało jedynie 
w szczątkowej formie. Do niedawna 
pałac pełnił funkcję dziecięcego szpi
tala przeciwgruźliczego, obecnie jest 
własnością prywatną, a we wnętrzu 
trwają prace renowacyjne.

Krzysztof Stefański

Szkoły jak pałace
ydana w 1930 r. Księga Pa
miątkowa Dziesięciolecia 
Samorządu Miasta Łodzi 
1919-1929 zaprezentowała 

dorobek pierwszej dekady funkcjonowa
nia w odrodzonym państwie władz sa
morządowych, w takich m.in. dziedzi-

która ekonomicznie plasowała się dopie
ro po Niemcach, Rosjanach i Żydach. 
Pojęcia, tak dziś oczywiste, jak budow
nictwo komunalne, powszechność na
uczania, higiena i oświata zdrowotna czy 
opieka społeczna - pojawiły się w świa
domości władz miasta dopiero pod ko-

1-3. Budynki szkolne: przy ul. Sterlings 24 (1), 
Podmiejskiej 21 (2), Przędzalnianej 66 (3)

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

nach działań publicznych, jak oświata, 
kultura czy budownictwo. Były to, jak 
wiadomo, obszary życia społecznego 
szczególnie zaniedbane przez carską ad
ministrację Łodzi - fabrycznego, wielo- 
wyznaniowego miasta Guberni Piotr
kowskiej. Co prawda działały już teatry 
i kinoteatry, a w Domu Koncertowym 
Vogla występowały orkiestry i soliści, 
funkcjonowały chóry kościelne i świec
kie, młodzież zdobywała wiedzę i zawo
dowe kwalifikacje, ale w najmniejszym 
zakresie obejmowało to ludność polską, 

nieć XIX w. i były zaspokajane spora
dycznie, głównie dzięki akcjom dobro
czynnym i fundacjom. Dopiero po uzy
skaniu państwowości władze polskie 
stworzyły programy i podstawy prawne 
ich realizacji. Jednak tym, co nadało im
pet łódzkim przemianom, dowartościo
wując zarówno robotników, jak i pomna
żającą się warstwę inteligencji oraz elity 
urzędniczej, była edukacja. Od samego 
początku funkcjonowania władz samo
rządowych owa powszechna edukacja 
„oprawiona” była w niezwykle funkcjo
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nalne budynki szkolne, rzec by nawet 
można - nowoczesne, gdyby nie ich spe
cyficzna forma architektoniczna, realizo
wana niemal programowo. Obiekty te, 
jakkolwiek realizowane w niejednakowej 
skali i o różnym stopniu okazałości - zry
wały ze stylizacją budynków szkolnych 
z czasów carskich, obiektów oświato
wych mniejszości niemieckiej czy szkółek 
synagogalnych albo pensji dla dzieci 
i młodzieży polskiej, prowizorycznie sy
tuowanych w kamienicach czynszowych. 
Wystarczy porównać gmach I Liceum 
im. M. Kopernika (ul. Więckowskiego 
41) i Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Ster- 
linga 24). Choć jest między nimi różnica 
zaledwie kilkunastu lat, dzieli je niemal 
cała epoka. Ten drugi budynek jest prze
ciwieństwem surowego dostojeństwa 
pierwszego, z powodu stylizacji nawią
zującej do bryły pałacu.

Najokazalsze gmachy szkolne powsta
wały jednak na przedmieściach. Poza ob
szarem centrum Łódź otoczona była bar
dzo szpetną zabudową i gmachy szkolne 
miały przyczynić się do architektonicznej 
rehabilitacji tych enklaw. Potrzebę tę do
skonale rozumiał Wiesław Lisowski, 
główny projektant gmachów szkolnych 
powstałych w trzeciej dekadzie XX w. 
W latach 1919-1929 Lisowski pełnił 
funkcję architekta miejskiego, a od 1929 
r. realizował zamówienia w ramach wła
snej pracowni. Prócz ośmiu kompleksów 
szkolnych zaprojektował m.in. osiedle 
domów wojskowych przy ul. Zagajniko- 
wej (dziś ul. Kopcińskiego, między ul. 
Narutowicza i Parkiem 3. Maja), szpital 
im. Barlickiego, Rektorat Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódzki Dom Kultury im. 
J. Piłsudskiego, gmach YMCA (Młodzie
żowy Dom Kultury), Łaźnię Miejską, kil
ka kościołów oraz sanatorium w Łagiew
nikach. Dokonaniami tymi Lisowski 
wpisał się w poczet sławnych poprzedni
ków, jak Hilary Majewski, Gustaw Lan- 
dau-Gutenteger, Dawid Lande czy Fran
ciszek Chełmiński. Szczególnie cieka
wym akcentem jego twórczości były 
utrzymane w konwencji historyzującej - 
szkoły jak pałace. Należy do nich kom
pleks szkolny przy ul. Nowomarysińskiej 
(obecnie ul. Staszica 3/5), nawiązujący 
do stylu dworkowego. Z kolei budynki, 
które stanęły przy ul. Drewnowskiej 88, 
Przędzalnianej 66 czy Podmiejskiej 21 
odznaczają się imponującym rozmachem 
i wyraźnymi nawiązaniami do głęboko 
tkwiących w świadomości kulturowej 
rozwiązań, które wyrosły z ducha histo
rii polskiej architektury.

Zbigniew Lipowski

Mauzolea
XIX w. w lawinowym 
tempie wzrastała liczba 
mieszkańców Łodzi - ka
tolickich, protestanckich 

i żydowskich, od połowy XIX w. tak
że prawosławnych. Stworzono dla 
nich infrastrukturę, w której jednym 
z głównych elementów były miejsca 
grzebalne.

matycznie wzrastająca liczba miesz
kańców w ciągu niespełna czterdzie
stu lat spowodowała jego całkowite 
przepełnienie i zamknięcie. W 1858 
r. władze miejskie zakupiły przy trak
cie konstantynowskim (obecne ulice 
Ogrodowa i Srebrzyńska) dość duży 
teren, który przeznaczono na cmen
tarz dla katolików, protestantów 

1.2. Mauzolea: 
rodziny Scheiblerów (1) 
i rodziny Heinzlów (2)

(zdjęcia:
1 - Wojciech 

Szygendowski,
2 - Witold P 
Glinkowski)

Pierwszy i najstarszy cmentarz 
chrześcijański znajdował się przy ko
ściele parafialnym, ale kiedy Łódź za
częła się stawać wielkim ośrodkiem 
przemysłowym, okazał się zupełnie 
niewystarczający. W 1819 r. lokalne 
władze zmuszone zostały do utworze
nia nowego cmentarza dla katolików 
i protestantów przy dzisiejszych uli
cach Ogrodowej i Zachodniej. Syste

i prawosławnych. Stworzono tu naj
większą nekropolię, na której wznie
siono najokazalsze pomniki, grobow
ce i monumentalne mauzolea tych, 
którzy tworzyli wielką Łódź. Więk
szość z nich znajduje się w części pro
testanckiej, ponieważ luteranie byli 
najbardziej aktywną i zamożną grupą 
mieszkańców miasta. Dobitnym tego 
przykładem jest niepowtarzalne mau
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zoleum rodziny Scheiblerów, wybu
dowane według projektu dwóch ce
nionych architektów Edwarda Lilpo
pa i Józefa Dziekońskiego w 1888 r., 
siedem lat po śmierci „łódzkiego kró
la bawełny” - Karola Scheiblera. Ka
plica ta jest jednym z najcenniejszych 
przykładów architektury neogotyc
kiej w Polsce. Miała wspaniałe witra
że wykonane w pracowniach niemiec
kich, liczne rzeźby z marmuru karra
ryjskiego, pozłacane lichtarze, biało- 
-czarną mozaikę marmurową, bogato 
rzeźbiony ołtarz i kazalnicę.

Nie mniej okazały jest grobowiec 
rodziny Gustawa Geyera, choć jego 
ojciec Ludwik Ferdynand (człowiek 
wielkiej energii i przedsiębiorczości 
oraz twórca nowoczesnego przemysłu 
włókienniczego w Łodzi) ma skrom
ny, jak na „króla perkalu” i posiada
cza fantastycznej fortuny, neogotycki 
nagrobek z boku alei głównej. Okaza
łe pomniki wznoszą się nad mogiłami 
członków rodziny Ludwika Meyera 
(przemysłowca i radcy handlowego) 
oraz Karola Bogumiła Steinerta (wła
ściciela drukarni perkalu, przędzalni 
i tkalni). Aleję główną zamyka klasy- 
cystyczne mauzoleum twórcy włó
kienniczego Widzewa, Juliusza Kunit- 
zera. Tam też spoczywają znani filan
tropi łódzcy oraz członkowie rodziny 
Alfreda Biedermanna, prezesa Związ
ku Przemysłu Włókienniczego. 
Cmentarz protestancki - to także 
miejsce spoczynku wielu skromnych, 
pracowitych, choć mniej znanych ło

dzian wyznania luterańskiego - drob
nych przemysłowców, lekarzy, inży
nierów, duchownych, działaczy spo
łecznych, artystów (np. pionier teatru 
łódzkiego Fryderyk Sellin czy Murzyn 
Ira Aldridge - utalentowany angielski 
artysta dramatyczny).

Jeśli w protestanckiej części cmen
tarza dominowała majestatyczność, 
bogactwo i przestrzenność, to w czę
ści katolickiej tych elementów całko
wicie brakuje. Poza jednym eklektycz
nym mauzoleum rodziny barona Ju

liusza Heinzla znajdują się tu raczej 
skromne pomniki, świadczące o bie
dzie wśród łódzkich katolików w dru
giej połowie XIX w. Pochowani tu zo
stali przedstawiciele polskiej inteli
gencji (artyści, naukowcy, duchowni, 
prawnicy, prezydenci miasta) oraz bo
haterzy narodowi. Znajdują się tu 
mogiły powstańców insurekcji stycz
niowej i rewolucji 1905 r., łodzian 
poległych 11 listopada 1918 r., boha
terów wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r. i drugiej wojny światowej. 
Wyjątkowy ślad działania młodego 
pokolenia Polaków stanowi zbiorowa 
mogiła kilkudziesięciu harcerzy, któ
rzy polegli za ojczyznę w latach 1914- 
-1920. Wyróżniają się także pomniki 
łódzkich strażaków. W 1904 r. 
w trakcie gaszenia pożaru jednej z fa
bryk poległo siedmiu strażaków, któ
rym obok kaplicy cmentarnej przyja
ciele wystawili pomniki z czarnego 
marmuru. Ze składek społecznych 
w bocznej alei wzniesiono wspaniały 
obelisk - trzy złamane kolumny 
z czerwonego piaskowca upamiętnia
ją trzech strażaków łódzkich, którzy 
zginęli 23 lipca 1924 r. w trakcie ak
cji ratunkowej.

Najskromniejsza jest prawosławna 
część cmentarza, gdzie spoczęli przed
stawiciele nielicznej społeczności ro
syjskiej mieszkającej w Łodzi od poło
wy XIX w. - urzędnicy, policjanci, 
wojskowi.

Marek Budziarek

PORZĄDKOWANIE PAMIĘCI

W dniach 11-26 listopada 1914 r. korpusy, armie, 
dywizje i brygady niemieckie, austriackie oraz rosyj
skie ze zmiennym szczęściem walczyły nad Wisłą, 
Bzurą, Rawką i Nerem. Historycy rosyjscy nazwali te 
militarne zmagania „todzinskaja opieracija", propa
ganda niemiecka nadała im miano „die Schlacht bei 
Lodź", zaś w historiografii polskiej określa się je termi
nem „operacja łódzka’’. Wszyscy jednoznacznie 
stwierdzają, że byty to niewątpliwie najsilniejsze, naj
większe i najkrwawsze walki pierwszej fazy wojny 
światowej na froncie wschodnim. Wzięło w nich udział 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy armii kaiserowskich Nie
miec, cesarskiej Austrii i carskiej Rosji. Poległo wów
czas około 9500 żołnierzy państw centralnych. Przede 
wszystkim z II, XI, XVII, XX Korpusu Armii, I i XXV Kor
pusu Rezerwowego, Korpusu Polskiego, Korpusu Bre
slau, 1. i 26. Dywizji oraz 3. Dywizji Gwardii. Spoczęli 
na kilkudziesięciu większych lub mniejszych cmenta
rzach usytuowanych wokół Lodzi. Największy wojsko
wy cmentarz znajduje się w Gatce Starej pod Łodzią. 
Pochowano na nim około 2000 żołnierzy, poległych

w walkach w połowie listopada 1914 r. Cmentarz zor
ganizowany został na przełomie 1914 i 1915 r. 
W pierwszą rocznicę krwawych bojów - 7 listopada 
1915 r. - odwiedził go okupacyjny gubernator Hans 
von Beseler. W kilku mogiłach zbiorowych pochowano 
wszystkich żołnierzy obu walczących stron. Przy głów
nym wejściu usytuowano dwie zbiorowe mogiły żołnie
rzy armii carskiej. W głębi cmentarza symetrycznie zor
ganizowano kilka kwater wojennych. Na niewielkim 
wzgórzu wzniesiono kamienny kopiec zwieńczony me
talowym krzyżem. Wokół umieszczono kamienne stele 
z wyrytymi numerami jednostek armii niemieckiej.

Do niedawna cmentarz był zaniedbany, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX w. został uporządkowany 
przez młodzież polską i niemiecką. Prace zorganizo
wała i nadzorowała Fundacja „Pamięć”, przedsięwzię
cie sfinansowała strona niemiecka, ze strony polskiej 
brał udział Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego 
i Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Lodzi.

Marek Budziarek
(reprod. Bożena Szafrańska)
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Łódzkie
hestiarium

awna fabryczna metropolia 
nie budzi skojarzeń z szero
ko pojętą przyrodą, tymcza
sem zwierzyna różnej maści 

- przedstawienia zwierząt (a także mi
tycznych stworów od nich się wywo
dzących i innych przedziwnych hybryd) 
umieszczone na elewacjach domów 
i kamienic - egzystuje w tej nieprzyja
znej scenerii od niemal 200 lat i tworzy 
całkiem bogatą kolekcję.

Królem łódzkiej menażerii jest oczy
wiście lew. Trochę znudzony spogląda 
z narożnika kamienicy Wolińskich na 
ośmiokątny pl. Wolności. Figura grzy- 
wiastego kota pojawiła się tu dość póź
no - około 1890 r. Ale inne, czasem 
bardzo dziwne stworzenia już wcze
śniej zasiedliły pierzeje nowomiejskie- 
go placu. Mityczne gryfy, obok lwich 
głów, odnajdujemy na fasadzie klasycy- 
stycznego ratusza, zbudowanego 
w 1828 r. wedle projektu Bonifacego 
Witkowskiego. Nie ulega więc wątpli
wości, iż łódzka menażeria powstawać 
zaczęła już na samym początku rodze
nia się przemysłowego miasta. Lew był 
w niej stale obecny, a nawet znalazł się 
na heraldycznej niemal tarczy umiesz
czonej ponad wejściem do zbudowanej 
w 1909 r. siedziby Zgromadzenia Tka
czy - tzw. Meisterhausu przy ul. Tuwi
ma 3/5. To skądinąd znakomity przy
kład łódzkiej symbiozy, bowiem lwy 
podtrzymują łapami tkackie czółenka.

Na studni w północno-zachodniej 
części pl. Wolności pojawiły się delfinie 
pyski. Pamiętam jeszcze, jak tuż obok 
stały ostatnie łódzkie dorożki. Nie wo
ziły już miejscowych bon-vivantów, lecz 
dożywały swych dni jako prozaiczny 
środek transportu mebli czy pralek 
„Frania”. Nieuchronnie pojawić się 
więc w tym miejscu musi wątek hippo- 
logiczny. Koń odgrywał w przemysło
wych dziejach Łodzi rolę niezwykle 
ważną. Był podstawowym, strategicz
nym środkiem lokomocji, bo transport 
bawełny ze stacji kolei żelaznej w Roki
cinach do łódzkich fabryk aż do 1865 r. 
opierał się na furgonach ciągniętych 
przez cierpliwe perszerony. Ale i póź
niej, gdy Łódź zafundowała sobie 
pierwszy w Królestwie Polskim elek

tryczny tramwaj (1898), rumaki nie 
zniknęły oczywiście z tutejszych ulic. 
Jeszcze po drugiej wojnie światowej spo
tkać można było coraz bardziej rozkle
kotane dorożki, karawany, a także 
chłopskie furmanki, jak ta niejakiego Bu- 
kowczyka, który zaopatrywał domowe 
spiżarnie mojej rodzinnej ul. Mostowej.

A jak pamiętano o rumakach w prze
szłości, czy uwieczniano je w sposób 
szczególny? Naturalnie na budynkach 
stajennych umieszczano podobizny szla
chetnych folblutów, jak np. w majątku 
barona Heinzla von Hohenfels w Ła
giewnikach czy na zabudowaniach go
spodarczych willi Herbsta na Księżym 
Młynie. Ale niewątpliwie najsłynniejszy 
koń łódzki wieńczy lecznicę weteryna
ryjną z końca XIX w. Hugona Warri- 
koffa. 1 pewnie niewiele by to znaczyło, 
gdyby Julian Tuwim nie zawarł wspo
mnienia o rumaku z ul. Kopernika 
w swych Kwiatach polskich. Zwierz po 
meandrach konserwacji ma się dziś do
brze. Trudno powiedzieć, czy zna swego 
młodszego, ale mającego antyczną pro
weniencję kolegę z oficyny luksusowej, 
zbudowanej w 1937 r. kamienicy przy 
ul. Piotrkowskiej 203/205. Może cza
sem nocą zapracowany koń z weteryna
ryjnej lecznicy spotyka mitologicznego
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1. Lew na kamienicy Wolińskich
2. Delfin na studni przy pl. Wolności
3. Koń na lecznicy weterynaryjnej
H. Warrikoffa
4. Pszczoły na gimnazjum przy al. Kościuszki
5. Smok na wykuszu domu
przy ul. Piotrkowskiej 143
6. Sowa na kamienicy przy ul. Gdańskiej 89

(zdjęcia: Jan Salm)

kolegę. Zapewne w dysputach tych 
uczestniczą także młodsi przedstawicie
le łódzkiego stada - apollińskie rumaki 
z fasady Teatru Wielkiego.

Łódzkie konie gryzione były niewąt
pliwie przez gzy. To prozaiczne stwier
dzenie powoduje, że i świat owadów 
musi być tu uwzględniony, choć już nie 
w końskim, bolesnym kontekście. 
W mieście przemysłowym, pełnym za
bieganych ludzi (pracoholicy działali 
w Łodzi już w XIX w.!) chętnie sięgano 
po motywy kojarzące się z sumienno
ścią i pracowitością. Dlatego ważnym 
motywem dekoracyjnym stały się pszczo
ły. Odnajdujemy je m.in. na fasadzie 
dawnego gimnazjum niemieckiego przy 
al. Kościuszki 65 i w kartuszu niegdy
siejszych biur Siemensa przy Piotrków-



skiej 96. Oba budynki to świetne przy
kłady architektury początku XX w., 
a jednocześnie importy - gimnazjum za
projektował około 1909 r. berlińczyk 
Otto Herrnring, a zlokalizowany przy 
pryncypialnej ulicy biurowiec powstał 
w latach pierwszej wojny światowej we
dług planów wykonanych z dużym 
prawdopodobieństwem w Niemczech. 
Pszczoły lecą do ula także na wykuszu 
dawnego kantoru pabianickiej firmy 
„Krusche i Ender” przy Piotrkowskiej 
143; są tu również: smok pilnujący bel 
bawełny i kogut (na temat dekoracji fa
sady tego budynku na s. 16).

Pod łódzkim niebem szybują ptaki. 
Niektóre osiadły na gzymsach, supra- 
portach lub niszach miejscowych bu
dowli. Najwięcej jest chyba sów. Znaj
dujemy je więc np. we wnęce portalo
wej kaplicy grobowej Scheiblerów przy 
ul. Srebrzyńskiej. Nocne ptaki spotyka
my także na mrocznej w wystroju ele
wacji kamienicy przy ul. Gdańskiej 89, 
wzniesionej w 1903 r. przez Dawida 
Lande dla Bennichów. Sowa wieńczy 
też podupadły budynek dawnego kina 
„Odeon” przy ul. Tuwima wzniesione
go w 1908 r., a inna przycupnęła w ni

szy wspaniałej kamienicy Petersilgego 
przy Piotrkowskiej 86.

Są też w Łodzi orły! Nie dowiemy 
się już nigdy, czy Salomon Baharier, sta
wiając dom przy ul. Piotrkowskiej 107, 
kierował się ukrytymi pobudkami pa
triotycznymi. Pozostaje faktem, iż na 
pseudoempirowej elewacji frontowej 
umieszczono wyobrażenia ptasich dra
pieżników w ich napoleońskiej wersji 
(zob. s. 32). Inni przedstawiciele gro
mady zwanej z łacińska aves, ale o bar
dziej pokojowym podtekście, stoją 
w płycinie południowej elewacji wspo
mnianego już dawnego gimnazjum nie
mieckiego przy al. Kościuszki 15. To 
czaple - zacne ptaki, występujące już 
w średniowiecznych traktatach i rene
sansowych drukach emblematycznych 
jako symbole ciekawości i zgłębiania 
mądrości. Egzotyczne w naszym klima
cie papugi usadowiły się na fasadzie 
eklektycznej kamienicy przy Piotrkow
skiej 212/214. Z kolei myśliwskie so
koły uwiły gniazda na fasadzie potęż
nego gmachu banku przy al. Kościusz
ki 15, wzniesionego w latach 1911- 
-1913. Obok widnieje niedźwiedź. Czy 
to tylko sygnał, iż budynek zaprojekto
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wała firma „Bielenberg und Moser”, 
wywodząca się z miasta nad Hawelą, 
mającego w herbie misia? Chyba nie, 
bowiem obok znajdziemy wyobrażenia 
innych zwierząt (m.in. bizona i znów - 
lwa!). Chodziło więc raczej o symbole 
odpowiadające bankowej funkcji bu
dynku - siły, przenikliwości, sumienno
ści i moralnej czystości (bo są tu również 
gołębie). Nie jest to jedyny przykład ele
wacji, w których zwierzęta odgrywają 
ważną rolę. Bo czyż nie bajką jest histo
ria opowiedziana na elewacjach secesyj
nej willi Kindermanów przy ul. Wól
czańskiej 31/33? Przypowieść o lisie 
i kruku, harcujących obok wiewiórkach 
sięga tematów znanych od wielu stuleci. 
Niedaleko jest jeszcze inny dom przy ul. 
6 Sierpnia (adres: Piotrkowska 65), z fa
sadą pełną m.in. królików, lisów, smo
ków o splecionych szyjach i owocowych 
cestini.

Wymieniłem tylko niektóre przykła
dy łódzkiej fauny. Ich lista jest w rze
czywistości znacznie obszerniejsza i bo
gatsza. Czeka wciąż na wrażliwego od
krywcę i tropiciela.

Jan Salm
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Orly na kamienicach
S

rzy wyborze detali architekto
nicznych kamienic powstają
cych w Łodzi w drugiej poło
wie XIX i pierwszych deka

dach XX w. zwracano uwagę na motywy, 
które były nobilitowane przez historię.

obecną fasadę; autor nie jest znany. Jest 
to jeden z najpiękniejszych i najciekawiej 
ozdobionych budynków przy tej ulicy, 
zwieńczony przez cztery orły z rozpostar
tymi skrzydłami. O splendorze jego fasa
dy decyduje antykizująca dekoracja o pła

Należy do nich bez wątpienia orzeł, będą
cy jednym z centralnych symboli w kultu
rach starożytnych i w kulturze europej
skiej. Motyw ortów występuje na fasadzie 
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 107. 
Kamienica ta wybudowana została jako 
budynek dwupiętrowy w 1886 r., jej wła
ścicielem był Salomon Baharier. W 1895 
r. dobudowano trzecie piętro i wykonano 

skiej, linearnej, ostro ciętej formie. 
Oprócz orłów dekoracje tworzą gipsowe 
odlewy: masek ludzkich i głów lwów, cze
repów baranich, ptaków z wężowymi 
głowami, festonów roślin, palmet, płoną
cych pochodni i zniczy. Trzypiętrowa ka
mienica ma symetryczną kompozycję, 
gdzie trzy duże okna i wykusz na pierw
szym piętrze znajdują się na osi, dzieląc 

równo boki, w których są po trzy okna. 
Orły umieszczone zostały pod gzymsem, 
pomiędzy oknami, po obu bokach fasady, 
podkreślając symetryczność kompozycji. 
Głowy mają skierowane do środka, 
a w szponach trzymają gałązki oliwne. 
Znajdują się one bezpośrednio nad ludz
kimi maskami, będącymi stylizacją an
tycznej Meduzy - analogicznie do niektó
rych antycznych przedstawień. Nietrud
no zrozumieć, że motyw orła i pozosta
łych elementów architektonicznych od
wołuje się bezpośrednio do tradycji an
tycznej. W starożytności orzeł był m.in. 
symbolem najwyższych bogów oraz kró
lów, odegrał także ważną rolę w sztuce 
żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. 
W dekoracji budynku przy Piotrkowskiej 
107 orły pełnią tylko funkcję dekoracyj
ną, jednak możemy mieć wrażenie, że 
tchną one atmosferą wladczości i pewne
go rodzaju opiekuńczości, niejako spra
wując władzę i kontrolę nad tym, co się 
dzieje w kamienicy oraz wokół niej. Są 
one bez wątpienia władcami tego budyn
ku i tej części ul. Piotrkowskiej.

Niejedna osoba chodząca na spektakle 
do teatru im. Jaracza spostrzegła, że bu
dynek przy ul. Jaracza 30, znajdujący się 
naprzeciwko teatru, dekorowany jest 
w trójkątnym szczycie cementową pła
skorzeźbą ogromnego orła z rozłożonymi 
skrzydłami. Głowę ma skierowaną w pra
wą stronę i stoi w wieńcu, trzymając 
w szponach wstęgę (girlandę). Relief z or
łem jest obecnie uszkodzony, zniszczone 
są części skrzydeł, wieńca i wstęgi. Czte
ropiętrowy budynek wybudowany został 
w 1913 r. z inicjatywy Marty i Karola Ja
sińskich. Wykonano go w stylu moderni
zmu z klasycyzującą dekoracją fasady. Ta 
ostatnia podzielona jest na trzy główne 
części - pięć okien znajduje się w części 
środkowej budynku, a dwa duże po jego 
bokach. Oprócz orla fasadę zdobią mean
dry, girlandy i wieńce. Orzeł stojący 
w środku wieńca jest wybitnie antycznym 
motywem w europejskiej sztuce dekora
cyjnej. Ma on tu imperialny, władczy cha
rakter i przywodzi na myśl orły rzym
skich cesarzy; symbolikę taką podkreśla 
wieniec, będący w starożytności symbo
lem zwycięstwa, oraz wstęga-girlanda ja
ko symbol splendoru i chwały.

Orzeł w Europie stał się herbem wielu 
państw, w tym Polski. Wyraża to relief 
umieszczony na fasadzie kamienicy przy 
ul. Narutowicza 77, wybudowanej 
w okresie międzywojennym w stylu tzw. 
funkcjonalizmu. Nad oknem pierwszego 
piętra orzeł został umieszczony w owal
nym tondzie i ma on zdecydowanie heral

32



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

dyczny charakter. Jak w polskim godle, 
jego głowa skierowana jest w prawą stro
nę, owalne skrzydła z wyraźnymi prze
rwami pomiędzy piórami są symetrycz
nie uniesione do góry, a ogon przybrał 
kształt palmety. Orzeł ten nawiązuje do 
bogatej tradycji heraldycznej króla pta
ków i jest on najbliższy orłom heraldycz
nym z okresu międzywojennego. W bu
dynku tym obecnie ma swoją siedzibę 
MPK, po wojnie mieściła się tu Akade-

1. Orty na fasadzie kamienicy
przy ul. Piotrkowskiej 107
2. Orzeł wieńczący szczyt kamienicy 
przy ul. Jaracza 30
3. Klasycystyczny orzet na fasadzie 
budynku przy ul. Narutowicza 77

(zdjęcia: Pawet Szkoiut)

mia Sztuk Pięknych (na fasadzie znajduje 
się tablica poświęcona Władysławowi 
Strzemińskiemu).

Prawdopodobnie większość klientów 
banku PKO BP przy al. Kościuszki nie 
zwraca uwagi na bogatą dekorację grani
towej fasady budynku. Obok monumen
talnego portyku zawiera ona wiele moty
wów antykizujących i mających znacze
nie symboliczne, w tym także motyw or
ła. Budynek zaprojektowany został przez 
niemiecką firmę „Bielenberg und Moser” 
dla Banku Handlowego i postawiono go 
w latach 1911-1913. Autorzy projektu 
fasady świadomie nawiązali do funkcjo- 
nalizmu budynku i do jego przeznacze
nia. Umieścili bowiem na fasadzie sym
bole związane z oszczędzaniem, pie
niędzmi i bogactwem: chomiki - symbol 
zapobiegliwości, sowy - symbol mądro
ści, orła i lwa - symbole władzy i bogac
twa. Orły znajdują się w prostokątnym 
reliefie nad przedostatnim oknem po 
prawej stronie portyku, symetrycznie 
w stosunku do lwów. Wprawne oko mo
że dostrzec dwa orły o złożonych skrzy
dłach, z tułowiami i głowami wyciągnię
tymi do przodu. Na fasadzie budynku 
bankowego orły te są wyrazem potęgi 
i bogactwa.

Paweł Szkotut

Apteczne wnętrza
niektórych polskich mia
stach zachowały się piękne 
wnętrza aptek z dawnych 
czasów. Na przełomie XIX 

i XX w. po raz ostatni oficyny aptecz
ne ozdobił styl powszechnie panujący 
w sztuce - neogotyk i neobarok. Dzi
siejsze apteki mają wnętrza uproszczo
ne i trudno w nich znaleźć dzieła sztu
ki rękodzielniczej, a ozdobne naczynia 
zastąpione zostały tysiącem koloro
wych opakowań farmaceutyków. War
to zatem zwrócić uwagę na zachowane 
jeszcze nieliczne aptekarskie wnętrza - 
świadectwo dziejów polskiego apte- 
karstwa.

ce Maksymiliana Leinwebera, który był 
jednym z pierwszych prawdziwie wy
kształconych aptekarzy, studiował na 
uniwersytecie w Berlinie i w Akademii 
Medyczno-Chirurgicznej w Petersbur
gu. Do tej pory jedynymi kwalifikacja
mi wymaganymi od kandydatów na far
maceutów było ukończenie czwartej 
klasy gimnazjum i kursu chemiczno-far- 
maceutycznego w Warszawie.

Oryginalne wyposażenie tej pierwszej 
łódzkiej apteki utrzymane jest w stylu 
eklektycznym i obejmuje: ladę, szafy, 
witryny ustawione wzdłuż trzech ścian 
(nastawa szklana jest współczesna). Re
gały oparte są na jednym, wspólnym 

1. Wnętrze apteki przy pl. Wolności 2

W Łodzi pierwsze apteki powstały 
w latach trzydziestych XIX w., w czasie 
najbardziej dynamicznego rozwoju mia
sta. Należało bowiem stworzyć odpo
wiednie warunki do życia stale powięk
szającej się ludności, która dotychczas 
zaopatrywała się w specyfiki u wędrow
nych olejkarzy pochodzących z Węgier. 
15 kwietnia 1828 r. Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych wydała Karolowi 
Ketschenowi koncesję na założenie 
pierwszej apteki w Łodzi, przy pl. Wol
ności. Po kilku latach przeszła ona w rę

drewnianym szkielecie, a tę konstrukcję 
można oglądać od strony zaplecza.

Pod koniec XIX w. przy aptekach 
zaczęły powstawać laboratoria. Najcie
kawszym przykładem, który przetrwał 
do dziś w oryginalnym stanie, jest apte
ka Bronisława Głuchowskiego przy ul. 
Narutowicza (d. ul. Dzielna) oraz Fry
deryka Mullera przy ul. Piotrkowskiej 
46. Oprócz leków w laboratoriach wy
twarzano lecznicze wina (rabarbaro
we), eliksiry, proszki do zębów, nalew
ki, soki owocowe. Laboratorium Bro
nisława Głuchowskiego produkowało 
własne specyfiki (np. „sól bromową
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2.3. Wnętrze 
apteki przy
ul. Piotrkowskiej 46
4. Wnętrze apteki 
przy ul. Narutowicza 6

(zdjęcia:
Agata Lenczewska)

musującą”), które reklamowane były 
na międzynarodowej wystawie w An
twerpii, gdzie właściciel otrzymał złoty 
medal, i w Londynie, gdzie zdobył 
Grand Prix. W laboratorium wytwarza

no takie specjały, jak np. „Woda Psyche” 
przeciwko łysieniu i „Creme Psyche” 
przeciw piegom. Zachował się zabytko
wy wystrój tego laboratorium - meble 
utrzymane w stylu eklektycznym z do

minującymi elementami neobarokowy- 
mi, które nadają całości bogatą, dyna
miczną formę. Mają one profilowane 
gzymsy, a w części centralnej motyw 
przerwanego frontonu; charakter wnę
trza podkreślają dekoracje sztukator- 
skie na suficie.

Od czasu założenia w Łodzi pierw
szej apteki ich liczba z każdym rokiem 
rosła. W „Wiadomościach Farmaceu
tycznych” z 1888 r. napisano: „Jeżeli 
tak dalej pójdzie, to zaniedługo na 
głównej ulicy Piotrkowskiej zabraknie 
na apteki domów. Przy tak szybkim 
wzroście liczby oficyn należało spodzie
wać się konkurencji manifestującej się 
wygórowaną elegancją oraz zmniejsza
niem cen taksy. Pierwszy objaw nastą
pił bardzo prędko. Mahonie i Orzechy 
zastąpiły skromną sosnę malowaną”.

Magdalena Szyjakowska

KAMIENNY ŚWIADEK

Przy bramie prowadzącej do kościoła św. Józefa 

przy ul. Ogrodowej w Łodzi znajduje się niewielki 
sarkofag. Nie nosi znamion większych zniszczeń, je
go płyta główna nie ma śladów jakiegokolwiek napi
su, a jest to jedyny zabytek pochodzący z pierwsze
go cmentarza miejskiego, na którym chowano twór
ców fabrycznego miasta. Cmentarz ten zorganizo

wały władze miejskie pod koniec 1819 r. przy „trak
cie Retkińskim 400 kroków za miastem", dla miej
scowych katolików i protestantów. Nie miał ogrodze

nia, „pasto się na nim bydło i włóczyły się po nim 
psy", a wilgotne podłoże i zbyt bliska odległość sta

le rozbudowującego się miasta powodowały „nie
przyjemne wyziewy, szkodzące zdrowiu żyjącym 
mieszkańcom” (stwierdzono w protokole rewizji ma
gistratu z 31 lipca 1845 r.). Po 1856 r. cmentarz zo
stał zamknięty. Ta pierwsza nekropolia obejmowała 
duży obszar między dzisiejszymi ulicami: Ogrodo
wą, Zachodnią, Legionów i Gdańską. Znajdujące się 
na niej mogiły były wyłącznie ziemne i dlatego nic 
po niej nie pozostało oprócz jednego, bezimienne
go nagrobka kamiennego.

Marek Budziarek
(fot. Bożena Szafrańska)
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Podziemna katedra
ednym z ciekawszych obiektów 
zabytkowych Łodzi, który nie 
ma szans na odkrycie z tej pro
stej przyczyny, że znajduje się 

pod niemal metrową warstwą ziemi, jest 
pierwszy, podziemny zbiornik wody pit
nej zbudowany w latach 1935-1937. Pro
jektowa! go inż. William 
H. Lindley, autor projektu 
generalnego wodociągów 
i kanalizacji miasta, bu
downiczy wodociągów 
i kanalizacji dla Warszawy 
oraz wielu innych miast 
europejskich. Ogromny 
zbiornik, o pojemności 
30 000 m’, zlokalizowany 
został na Stokach, w naj
wyższym punkcie miasta. 
Miał on pełnić funkcję 
wieży ciśnień, rozprowa
dzającej grawitacyjnie wo
dę w całym mieście, liczą
cym wówczas 640 tysięcy 
mieszkańców. Zbudowa
ny został na planie prostokąta o bokach 
110 x 55 m i zajmuje powierzchnię 
6050 m2.

O jego niezwykłości decyduje szcze
gólna architektura. Zbiornik wymagał 
bardzo solidnej konstrukcji i do budowy 
użyto niemal wyłącznie specjalnie wy
produkowanej cegły klinkierowej o nie
typowych wymiarach, odpornej na na
siąkanie i ściskanie. Jako spoiwa użyto 
zaprawy, w której proporcja wysokiej ja
kości cementu do piasku wynosiła 1:1,5. 
Dla przykrycia ponad półhektarowej po
wierzchni zbiornika podzielono go na 
200 sekcji, tworzących układ murowa

nych kopuł rozpiętych na kwadratowym 
planie poszczególnych pól o bokach 
5,5 x 5,5 m. Kopuły, wykonane z cegły 
klinkierowej (13 x 13 x 7 cm) na zapra
wie cementowej, opierają się na łuko
wych żebrach szerokości 69 cm, wyko
nanych z pełnej cegły klinkierowej (27

1. Fragment wnętrza zbiornika wodnego
2. Kopula jednego ze zbiorników 
z otworem odpowietrzającym

x 13 x 6,5 cm), podpartych słupami - je
dynymi elementami żelbetowymi w całej 
konstrukcji; tylko część słupów w środ
kowej osi zbiornika została wymurowa
na. Konstrukcję dna, przenoszącą siły ze 
ścian i słupów na grunt, stanowią od
wrócone sklepienia cylindryczne, wyko
nane z betonu i wyłożone od wnętrza ce
głą klinkierową.

Dzięki tej konstrukcji zbiornik przed 
przykryciem warstwą ziemi wyglądał z lo
tu ptaka jak gigantyczny plaster miodu 
obejmujący dwieście kopuł nakrywających 
poszczególne sekcje. Tylko nieliczni fa
chowcy mogą obejrzeć wnętrze zbiornika - 
raz na dwa lata jest on czyszczony, myty 
i opróżniany z wody. Ukazuje się wtedy wi
dok iście bajkowy: nieskończona głębia lu
kowych sklepień z misternie ułożonych ce
gieł i las potężnych słupów, jakby gotyc
kich kolumn, podpierających te sklepienia. 
To niemal sakralne wnętrze i chłód ciągną

cy od surowych murów spra
wia, że każdy, kto się w nim 
znajdzie, odruchowo ścisza 
głos, a po wyjściu twierdzi, 
że czuje się jakby zwiedził 
średniowieczną katedrę.

Po wojnie w tym samym 
rejonie wybudowano dalsze 
zbiorniki wody pitnej, do 
łącznej pojemności 100 000 m’, 
o różnej, głównie żelbeto
wej konstrukcji. Jednak 
zbiornik Lindleyowski, 
dzięki znakomitemu wyko
naniu i doskonałym mate
riałom - nadal pełni swoją 
funkcję. Jak ważna była to 
funkcja w latach czterdzie

stych XX w. można zrozumieć, zdając so
bie sprawę, że wodą zgromadzoną 
w zbiorniku można by napełnić 3000 naj
większych autocystern. Autocysterny 
ustawione rzędem dochodziłyby od cen
trum Warszawy do Góry Kalwarii!

Ta niezwykła i oryginalna łódzka bu
dowla powinna zostać zachowana dla po
tomnych. Istnieje możliwość udostępnie
nia jej zwiedzającym po ostatecznym wy
łączeniu z eksploatacji i przedstawiania 
jako obiektu znakomicie uzupełniającego 
galerię łódzkich zabytków.

Waldemar Bieżanowski

TABLICZKA

Gi etto łódzkie administracyjnie podlegało hitlerowskiemu 
Zarządowi Miasta Lodzi (Stadtverwaltung - Litzmannstadt), 
a ściślej mówiąc specjalnej ekspozyturze (Ernahrung- und 
Wirtschaftsstelle Getto) wydzielonej z Wydziału Aprowizacji 
i Gospodarki Zarządu Miasta. Jej kierownikiem został J. Mol- 
denhauser, a od 5 maja 1940 r. kupiec z Bremy, H. Biebow. 
Placówka ta w październiku 1940 r. została podniesiona do 
rangi samodzielnego wydziału - Gettoverwaltung. Wydział 
ten początkowo zajmował się aprowizacją oraz kwestiami fi
nansowymi żydowskiej dzielnicy. Szybko jednak stal się 
głównym ośrodkiem przekształcania getta w obóz pracy, or
ganizowania grabieży mienia jego mieszkańców, nadzoru 
nad eksploatacją siły roboczej oraz nadzoru gett prowincjo
nalnych na obszarze rejencji łódzkiej. Od stycznia 1942 r. 
przygotowywano w nim akcje likwidacyjne gett prowincjonal

nych oraz transporty mieszkańców getta łódzkiego do obo
zów zagłady. W połowie 1942 r. zatrudnionych było w nim 
216 urzędników, referentów i robotników, a jego siedzibą byt 
budynek przy Moltkestrasse 157 (obecnie ul. Jaracza 11).

Zbrodnicza działalność Gettoverwaltung odnotowana zo
stała w dość obszernej dokumentacji przechowywanej 
w zbiorach łódzkiego Archiwum Państwowego. Zdjęcia jego 
funkcjonariuszy mają muzea i instytuty dokumentujące Holo
caust w Jerozolimie, Frankfurcie nad Menem i Waszyngtonie. 
Ostatnio inż. Andrzej Plużański przekazał do Muzeum Histo
rii Miasta Lodzi metalową tabliczkę, na której wybito napis „III 
ETAGE / ZIMMER NR. 26 / NR. 1 / EIGENTUM GETTO-VER- 
WALTUNG"; tabliczka umocowana była na skrzydle jednego 
z okien budynku dawnego Zarządu Getta. W trakcie powo
jennych remontów obiektu została zamalowana farbą olejną

i dzięki temu spokojnie przetrwała przez ponad pól wieku. 
Trudno dziś ustalić, kto urzędował w pokoju nr 26 na trzecim 
piętrze. Na jednym zdjęciu przechowywanym w Instytucie 
Yad Vashem, za H. Biebowem segregującym pieniądze zra
bowane w getcie łódzkim, widać wewnętrzne okno pomiesz
czenia Gettoverwaltung. Może właśnie na nim umieszczona 
była tabliczka. Dziś jest drobną pozostałością Holocaustu, 
jakiego dokonano w getcie łódzkim.

Marek Budziarek 
(fot. Bożena Szafrańska)
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Rys ręczny
ajstarsze plany miast polskich 
pochodzą z pierwszej połowy 
XVII w. i zwykle powstawały ja
ko końcowy etap prowadzonych 

czynności pomiarowych. Najwcześniejszy, 
oparty na dokładnych pomiarach gruntu, 
sporządzono w 1762 r. dla Warszawy w efek
cie działania Komisji Brukowej. Sprzyjający 
dla rozwoju kartografii miejskiej był również 
okres działalności w miastach królewskich 
Komisji Dobrego Porządku po 1765 r.

Ożywioną działalność kartograficzną pro
wadziły władze zaborcze. Łódź po drugim 
rozbiorze przeszła pod panowanie Prus i zna
lazła się na obszarze nowo utworzonej przez 
nie prowincji, zwanej Prusami Poludniowy- 

tych posiadłości i zapewne sporządzono 
pierwszy plan miasta, który nie dotrwał do 
naszych czasów. Dopiero szybki rozwój osad
nictwa przemysłowego w dobie Królestwa 
Kongresowego i duża aktywność Komisji 
(później Sekcji) Miast oraz Rady Ogólnej Bu
downictwa, Miernictwa, Dróg i Spławów 
przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Policji spowodowały wzrost liczby sporzą
dzanych planów całych miast lub ich dzielnic 
rzemieślniczo-przemyslowych. W wypadku 
Łodzi (Starego Miasta) podstawą do sporzą
dzenia planu regulacyjnego była mapa Fran
ciszka Johnneya z 1812-1813 r. „wyrażająca 
w szczególności wiele miasto to ma gruntu or
nego, ląk, krzaków, boru, zabudowań (i) kon- 
trowersyi w drewnianej puszcze”. Mapa ta 
jednak, wykonana pierwotnie w innych ce
lach, nie spełniała oczekiwań władz, stąd też 
istniała potrzeba wykonania zupełnie no
wych pomiarów. Wykonanie „planu siedzib” 
Łodzi powierzono Walentemu Plebanowskie- 
mu, którego mapę przerysował i sporządzi! 
do niej dokładny inwentarz geometra Dorn- 
stein z Ozorkowa.

Postanowieniem namiestnika Królestwa 
z 18 września 1820 r. w Łodzi miała powstać 

dzielnic. Pierwszy oficjalny plan całego mia
sta powstał dopiero w 1839 r. Stało się to 
w przeddzień znacznego powiększenia ob
szaru miasta i utworzenia tzw. Nowej Dziel
nicy, na której urządzenie zajęto las rządowy. 
Włączenie nowych terenów, wytyczenie wie
lu nowych ulic i głównego placu (Wodnego 
Rynku) oraz urządzenie miejskiego parku 
(Zródliska) mogło skłonić władze miejskie 
do sporządzenia kolejnego planu Łodzi.

Plan, znajdujący się w zbiorach Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, jest niewątpliwie jed
nym z najwcześniej powstałych i zachowa
nych. Sporządził go 31 sierpnia 1849 r. kan
celista, późniejszy sekretarz łódzkiego magi
stratu (1841-1860) Jan Lenartowski. Kreślo
ny tuszem i kolorowany plan miasta (56 
x 32,5 cm), wykonany najpewniej tylko 
w jednym egzemplarzu, pozbawiony jest le
gendy, a także podzialki (około 1:10 500), 
co mogłoby ułatwić określenie celu jego po
wstania. „Rys ręczny Miasta Fabrycznego 
Łodzi” Lenartowskiego zawiera podstawowe 
informacje topograficzne - siatkę ulic i pla
ców, przebieg cieków wodnych, usytuowanie 
parku miejskiego, podział terenów przezna
czonych pod zabudowę na poszczególne par
cele oraz samą zabudowę mieszkalną i fa
bryczną. Bardzo istotne jest rozróżnienie 
obiektów murowanych (zaznaczonych kolo
rem czerwonym) i drewnianych (czarnym). 
Kilka ważniejszych budowli opisano - zakła-

1. „Rys ręczny Miasta Fabrycznego Lodzi”
Jana Lenartowskiego z 1849 r.
2. Fragment północnej części miasta 
na planie Lenartowskiego; kolorem 
czerwonym oznaczono budynki murowane
3. „Plan miasta Lodzi” zamieszczony
w pracy Oskara Flatta

(zdjęcia: Bożena Szafrańska)

mi. Nowa administracja przeprowadziła se
kularyzację dóbr kościelnych, powodując, że 
Łódź stała się miastem rządowym. Prowadzo
no wówczas dokładną inwentaryzację przeję- 

osada włókiennicza. Po sporządzeniu planów 
uregulowania zabudowy staromiejskiej roz
poczęto w tym roku pomiary terenów leżą
cych na południe od miasta w celu urządze
nia osad (dzielnic) rzemieślniczo-fabrycz- 
nych - wpierw Nowego Miasta, później Łód
ki. Prace te powierzono geometrom Filipowi 
de Viebig i Janowi Leśniewskiemu. Plany re
gulacji nowych osad przesłano do zatwier
dzenia przez władze administracyjne w mar
cu 1825 r. Były to jednak plany cząstkowe, 
obejmujące tylko tereny poszczególnych 

dy fabryczne Krystiana Fryderyka Wendi- 
scha, Jana Petersa, Ludwika Geyera i Jana 
Traugotta Lange oraz szpital miejski.

Motywy, które skłoniły urzędnika miej
skiego do wykreślenia planu, nie są znane, nic 
też nie wskazuje, aby był to plan oficjalnie za
twierdzony przez nadrzędne władze admini
stracyjne. Wiadomo, że nieco wcześniej, 7 li
stopada 1848 r., car Mikołaj I wydal ukaz 
o konieczności sporządzania planów regula
cyjnych dla wszystkich miast cesarstwa w ska
li wyrażonej w wiorstach i sążniach (zamiast 
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skali ćwierćmilowej). Brak zaznaczonych gra
nic miasta i podania skali budzi jednak wątpli
wość, czy mógł to być plan regulacyjny. Nie 
można wykluczyć, że plan Lenartowskiego 
posłużył jako podkład do sporządzenia planu 
katastralnego. W 1848 r. urzędnik techniczny 
Dyrekcji Ubezpieczeń, wydelegowany do Ło
dzi w celu sporządzenia szacunku zabudowań 
i ustalenia wysokości stawki ubezpieczenio
wej, uregulował numery katastru i oznaczył 
nimi poszczególne nieruchomości. Następnie 
w 1849 r. łódzki magistrat uporządkował nu
mery wszystkich posesji stosownie do nume
rów katastru i tę numerację wprowadzono do 
ksiąg hipotecznych. Od 1850 r. miasto otrzy
mało kolejne numery, poczynając od 1, który 
nadano ratuszowi w Rynku Nowego Miasta 
(pl. Wolności). Nowy system numeracji pose
sji dla każdej ulicy oddzielnie wprowadzono 
w Łodzi dopiero w 1891 r.

Niezależnie od powodów powstania pla
nu, ten zabytek kartografii łódzkiej jest bar
dzo ciekawym i ważnym źródłem historycz
nym do badania przeszłości miasta, jego za
budowy i rozwoju przestrzennego w połowie 
XIX w. Jako pierwszy skorzystał z planu, 
wkrótce po jego wykonaniu, dziennikarz 
warszawskiej „Gazety Codziennej” i urzęd
nik carski Oskar Flatt. Ten pierwszy mono- 
grafista Łodzi zamieścił litografowany plan 
Lenartowskiego w swojej pracy Opis miasta 
Łodzi pod względem historycznym, staty
stycznym i przemysłowym, wydanej w War
szawie w 1853 r. Litograf Seweryn Olesz- 
czyński zrezygnował z podziału na parcele, 
ale zachował zróżnicowanie budynków 
(obiekty murowane - prostokąty zaczernio
ne, drewniane - „puste”), a także zamieści! 
osobny wykaz ulic, placów oraz „znakomit
szych gmachów i zakładów fabrycznych”.

Ukształtowany w pierwszej połowie XIX 
w. układ komunikacyjny trzech dzielnic Ło
dzi - Starego i Nowego Miasta oraz Łódki - 
oparty na głównej osi, czyli ul. Piotrkow
skiej, pozostał do dzisiaj w dużej mierze nie
zmieniony. Parcelacja wydłużonych działek 
budowlanych i „ogrodowych” w ostatnich 
trzech dekadach XIX w. pozwoliła na prze
dłużenie ul. Zachodniej (Zachodnia i al. Ko
ściuszki), powodując zagęszczenie dawnej 
siatki ulic. Półtora wieku przemian urbani
stycznych miasta tylko w niewielkim stopniu 
naruszyło układ przestrzenny z początkowe
go okresu jego rozwoju przemysłowego. 
Zniknęły natomiast drewniane parterowe 
domy tkaczy i sukienników, na miejscu któ
rych wyrosły potężne kamienice czynszowe 
i wille fabrykanckie. Dziś kancelista Jan Le- 
nartowski na oznaczenie budynków użyłby 
wyłącznie koloru czerwonego...

Mirosław Jaskulski

New Lanark i Saltaire
onsekwencją uznania budyn
ków fabrycznych za zabytki 
jest konieczność zapewnienia 
im nowych, współczesnych 

funkcji. Przemysł włókienniczy w odróż
nieniu od przemysłu ciężkiego wytworzył 
typ wielokondygnacyjnej fabryki, który 
jest nie tylko atrakcyjny architektonicz
nie, ale również stosunkowo dobrze na- 
daje się do adaptacji. W wypadku Łodzi 
czynnikami utrudniającymi adaptacje są 
przede wszystkim koncentracja tego typu 
fabryk oraz problemy gospodarcze, cha
rakterystyczne dla obszarów związanych 
z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. 
Szczególny przypadek stanowią w Łodzi 
rozległe obszary przemysłowe i powiąza
ne z nimi zespoły za
budowy mieszkanio
wej, tworzące niejed
nokrotnie spójne, 
świadomie zakompo
nowane zespoły urba
nistyczne. Spośród 
nich wyróżniają się 
dwa takie kompleksy 
fabryczno-rezydencjo- 
nalne: Izraela Poznań
skiego oraz Karola 
Scheiblera.

Problemów zago
spodarowania pofa- 
brycznych zespołów 
zabytkowych, z który
mi boryka się obecnie 
m.in. Łódź, doświad
czyło wiele miast Wiel
kiej Brytanii, będącej 
kolebką europejskiego 
przemysłu włókienni
czego. Szczególnie do
tyczy to robotniczych 
osiedli przyfabrycz
nych. Dlatego warto 
bliżej przyjrzeć się pro
cesom rewitalizacji dwóch najważniej
szych brytyjskich osiedli tego typu: New 
Lanark i Saltaire.

Historia New Lanark rozpoczyna się 
w 1784 r., kiedy Richard Arkwright (wy
nalazca i pionier przemysłu bawełnianego) 
oraz David Dale (przedsiębiorca i bankier 
z Glasgow) zdecydowali się na założenie 
przedsiębiorstwa w pobliżu miasteczka 
Lanark nad rzeką Clyde w Szkocji. Przed 
1799 r. powstała tu większość budynków 
fabrycznych oraz domów robotniczych, 

jednak osiedle przeszło do historii głównie 
jako miejsce działalności Roberta Owena - 
zięcia D. Dale, a od 1800 r. także współ
właściciela i dyrektora całego przedsię
biorstwa. Robert Owen był równocześnie 
radykalnym myślicielem, który uważał, że 
charaktery ludzi są kształtowane przez 
środowisko, w którym przebywają. We
dług niego jedynie humanitarne warunki 
pracy, dobre mieszkania, edukacja i dyscy
plina mogą stworzyć zadowoloną i wydaj
ną siłę roboczą. Swoje teorie starał się 
wdrażać w osiedlu fabrycznym, zbudowa
nym jeszcze przez D. Dale. Utworzył 
sklep, szkołę i instytut kształtowania cha
rakteru, kasę oszczędności oraz fundusz 
chorych. Te nowatorskie na ówczesne cza-

sy działania sprawiły, że fabryka i związa
ne z nią osiedle stały się swego rodzaju 
wzorcem dla wznoszonych później tego 
typu zespołów na terenie Europy. Z tego 
nurtu wywodzi się osiedle Saltaire, a także 
łódzki Księży Młyn.

Zycie New Lanark koncentrowało się 
nieprzerwanie wokół fabryki aż do 1968 
r., kiedy ostatecznie zakończono produk

1. New Lanark (zdjęcie udostępnione 
przez New Lanark Conservation Trust)
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cję. Rewitalizacja osiedla zaczęła się jed
nak jeszcze przed likwidacją fabryki. 
W 1963 r., przy udziale finansowym 
władz hrabstwa, został stworzony pro
gram pilotażowy renowacji i moderniza
cji zespołu mieszkaniowego. W pierw
szym etapie wyremontowano 25 domów. 
Niestety, proces został wstrzymany 
w 1968 r., gdyż nie widziano potrzeby 
kontynuacji prac w osiedlu skazanym, 
zdawałoby się, na upadek. Problemem 
byl brak pracy, liczba mieszkańców spa
dla do zaledwie 80 z 2500 w 1818 r. 
Ostatecznie w 1974 r. wszystkie budynki 
wpisano do rejestru zabytków, a cały ze
spól uznano za strefę konserwatorską. 
Utworzono także New Lanark Conserva
tion Trust, którego prezesem został bur
mistrz Lanark. Kluczową postacią stal się 
Jim Arnold, dyrektor New Lanark Con
servation Trust nieprzerwanie od 1974 r. 
Dzięki jego energii oraz umiejętności po
zyskiwania funduszy z przeróżnych źró
deł prywatnych, rządowych i europej
skich zdołano w 1976 r. rozpocząć prace 
rewitalizacyjne, które trwają aż do chwili 
obecnej.

Początkowo prace koncentrowały się 
na domach mieszkalnych. Zrekonstru
owano ich wygląd zewnętrzny, pozosta
wiając modernizację i wykończenie 
wnętrz specjalnie utworzonemu towa
rzystwu mieszkaniowemu. Część domów 
została sprzedana, a nabywcy jako wła
ściciele obiektów zabytkowych byli zo
bligowani do zachowania ich unikatowe
go wyglądu zewnętrznego. W starych 
murach z piaskowca powstały wygodne 
nowoczesne mieszkania. Równocześnie 
w jednym z domów robotniczych zorga
nizowano schronisko młodzieżowe, 
w innym postanowiono zrekonstruować 
mieszkania robotnicze z XIX w. i udo
stępnić je zwiedzającym.

Podczas gdy przebiegała modernizacja 
zabudowy mieszkaniowej, pozostałe bu
dynki, łącznie z zabudowaniami fabrycz
nymi, popadały w ruinę. Ostatecznie do
piero w 1983 r. wszystkie budynki 
w osiedlu stały się własnością New La
nark Conservation Trust. W 1990 r. 
w jednym z budynków fabrycznych 
otworzone zostało nowatorskie centrum 
turystyczne, sfinansowane przede wszyst
kim przez Scottish Tourist Board, które 
doceniło New Lanark jako potencjalną 
atrakcję turystyczną. W centrum można 
zapoznać się z historią fabryki, życiem jej 
mieszkańców, zobaczyć dawny proces 
produkcji przędzy bawełnianej. Kolejny 
budynek fabryczny przeznaczono na ho
tel i centrum konferencyjne. Niezależnie 

od prowadzonej działalności komercyjnej 
New Lanark Conservation Trust zaofero
wało do wynajęcia lokale biurowe, han
dlowe i produkcyjne.

Saltaire położone jest w Yorkshire, 
w północnej Anglii. Fabryka i związane 
z nią osiedle robotnicze zostały zbudowa
ne od podstaw przez Titusa Salta, prze
mysłowca z pobliskiego Bradford, w któ
rym posiadał cztery fabryki wełniane. 
Nowa fabryka w momencie uruchomie
nia w 1853 r. była największym i najno
wocześniejszym obiektem tego typu na 
świecie. W jej sąsiedztwie w ciągu kolej
nych dwudziestu lat zbudowanych zosta
ło 900 domów, dwa kościoły, szkoła oraz

2. Saltaire

wiele innych budynków socjalnych i edu
kacyjnych. Warunki pracy i życia w Salta
ire były nieporównywalnie lepsze od pa
nujących w Bradford.

Fabryka, zmieniając kilkakrotnie wła
ścicieli, nieprzerwanie działała do 1986 
r., kiedy produkcja została ostatecznie 
wstrzymana. W odróżnieniu od New La
nark, w Saltaire nie było już tak ścisłego 
związku fabryki z osiedlem, niemniej jed
nak przedsiębiorstwo stanowiło podsta
wę ekonomicznego bytu społeczności lo
kalnej. Dlatego pierwsze próby rewitali
zacji fabryki podjęto jeszcze przed 1986 
r. Przełom nastąpił jednak dopiero 
w 1987 r., gdy cały kompleks fabryczny 
został kupiony przez przedsiębiorcę-wi- 
zjonera Jonathana Salta, który swoją 
działalność rozpoczął od uruchomienia 

galerii sztuki. Ta początkowo niewielka 
kolekcja malarstwa oraz inne przedsię
wzięcia artystyczne, np. przedstawienia 
teatralne i operowe w opustoszałych ha
lach fabrycznych, sprawiły, że o Saltaire 
zrobiło się głośno. Nie bez znaczenia by
ła także ekstrawagancka postać nowego 
właściciela. Zaczęli napływać pierwsi na
jemcy i inwestorzy. W ciągu niecałej de
kady w fabryce powstały kolejne dwie ga
lerie sztuki nowoczesnej oraz liczne skle
py nastawione na promowanie nowocze
snego wzornictwa. W dawnym komplek
sie fabrycznym mieści się również admi
nistracja miejscowej służby zdrowia oraz 
ponad 140 mieszkań, ale zdecydowana 
większość budynków nadal pełni funkcje 
produkcyjne, z tym że przędza i tkaniny 
wełniane ustąpiły miejsca elektronice...

Atrakcyjna oferta wystawienniczo- 
-handlowo-gastronomiczna sprawiła, że 
do Saltaire zaczęli napływać turyści zain
teresowani nie tylko dziedzictwem prze
mysłowym. To zaś sprawiło, że w daw
nych domach robotniczych powstały: 
biuro informacji turystycznej, hotele oraz 
bary i restauracje. Saltaire znowu stało się 
pożądanym miejscem mieszkania.

Proces rewitalizacji dawnych zespołów 
fabrycznych jest zwykle trudny i długo
trwały. Jego powodzenie wymaga z jednej 
strony zaangażowania społeczności lokal
nej, a z drugiej osób z pasją, zdolnych do 
niekonwencjonalnych rozwiązań. Ważne 
jest również utrzymanie tradycyjnej rela
cji fabryka-osiedle, tak by cały zespół po
został nie tylko miejscem pracy, ale 
i zamieszkania. Przy poszukiwaniu sku
tecznych metod działania źródłem czer
pania inspiracji stać się mogą osiedla ta
kie, jak New Lanark czy Saltaire. Warto 
przy tym podkreślić, że nie chodzi tu je
dynie o ochronę obiektów uznanych 
przez historyków sztuki i architektury za 
cenne, lecz o coś więcej - o genius loci, 
czyli tożsamość przestrzeni. Lokalne spo
łeczności w całej Europie szanują i pielę
gnują swoje dziedzictwo, podkreślają 
swoją odrębność i równocześnie tożsa
mość. Ukoronowaniem wysiłku miesz
kańców New Lanark i Saltaire jest wpisa
nie w 2001 r. obu osiedli na Listę Świato
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO. Czy mieszkańcy Łodzi 
mogą pójść ich śladem? Spróbować war
to, tym bardziej że o tożsamości i niepo
wtarzalności Łodzi decydują właśnie ta
kie enklawy przemysłowo-mieszkaniowe 
z XIX w., jak „Księży Młyn”.

Bartosz Marek Walczak
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Muzeum w pałacu Scheiblera
Początki tego pałacu sięgają 1855 r., kiedy 

powstał pierwszy parterowy budynek 
mieszkalny. W etapie drugim - lata 1865-1867 - 

dobudowano według projektu Karola Mert- 
schinga piętro i nadano budynkowi kształt neo- 
renesansowej willi włoskiej. Ostateczna faza 
rozbudowy nastąpiła w latach 1884-1886. Do
konana została na podstawie projektów archi
tekta Edwarda Lilpopa, wykonanych dla Anny 
Scheibler, wdowy po założycielu fortuny, Karolu 
W. Scheiblerze. Budowla uzyskała jednorodny 
kształt o wystroju zewnętrznym nawiązującym 
do stylu renesansu włoskiego.

Kompleks pałacowy składa się z trzech po
łączonych części: korpusu głównego o prze
znaczeniu mieszkalnym i reprezentacyjnym, 
oddzielonej wieżą oficyny gospodarczo-miesz
kalnej oraz przylegającej doń wozowni. W skład 
zespołu wchodzi jeszcze wolno stojąca dawna 
stajnia. Całość wybudowana jest na planie wy
dłużonego prostokąta, wzdłuż południowej pie
rzei pl. Zwycięstwa (dawny Wodny Rynek), do 
którego przylega elewacja północna. Strona 

netu warto zauważyć wykonaną przez A. Sal- 
viattiego mozaikę w nadstawie pseudokomin- 
ka, a w sali mauretańskiej majolikowy piec 
o orientalnych zdobieniach. W jadalni dominuje 
wielki drewniany kredens, a cale wnętrze łącz
nie z sufitem wyłożone jest intarsjowaną boaze
rią drewnianą. Dominującym elementem wy
stroju neorokokowej sypialni jest iluzjonistyczne 
malowidło w centralnej części sufitu, stoi tu 
również dekoracyjny piec.

Niemal do końca drugiej wojny światowej 
w pałacu mieszkali Scheiblerowie; obiekt nale
żał do spółki Zjednoczone Zakłady K. Schei
blera i L. Grohmana SA. Po wojnie został upań
stwowiony i łącznie z zakładami przechodził 
z rąk do rąk, nie mając przez lata rzeczywiste
go właściciela, a przez kilka lat był nieużytko- 
wany.

Pałac stanowił też swoiste „żywe atelier” dla 
wielu polskich filmów, m.in. Ziemi obiecanej 
A. Wajdy, niektórych odcinków Stawki większej 
niż życie, spektakli teatru TV, ćwiczeń i etiud 
studentów szkoły filmowej. Budynek zasłużył

1. Pałac Scheiblera, fragment elewacji
2.3. Wnętrza pafacu: Sala Balowa (2)
i sala jadalna (3)

(zdjęcia: 1 - Witold R Glinkowski,
2-3 - Tomasz Komorowski)

południowa z dobudowanym westybulem 
otwiera się na park Źródliska. Pierwotnie też tu 

usytuowane było główne, reprezentacyjne wej
ście. Budynek pałacu jest dwukondygnacyjny, 
z czterokondygnacyjną wieżą, o wyraźnie za
znaczonych podziałach, z ryzalitem i niewielkim 
balkonem w osi wieży od strony północnej oraz 
parterową przybudówką z tarasem po stronie 
południowej.

Stosunkowo skromny wystrój zewnętrzny 
pałacu kryje wyjątkowo bogate wnętrza, które 
zachowały się w niemal niezmienionym kształ
cie. Są to pomieszczenia na parterze: salon 
(zwany potocznie Salą Balową, niekiedy też Sa
lonem Czerwonym), sala jadalna, pokój maure
tański (palarnia), gabinet, główna klatka scho
dowa, sypialnia. Utrzymany w stylu neobaroko- 
wym salon ozdobiony jest dwoma kryształowy
mi lustrami i marmurowym, bogato zdobionym 
kominkiem. Znajdują się tu ponadto trzy olejne 
iluzjonistyczne obrazy umieszczone na sklepie
niu, kwiatowe olejne supraporty nad drzwiami, 
bogato zdobione sztukaterie. W wystroju gabi- 

sobie na miano najbardziej filmowego miejsca 
w Lodzi i dlatego zapewne znalazło tu w 1986 r. 
swoją siedzibę Muzeum Kinematografii.

Od tego momentu rozpoczęty się prace ma
jące na celu powstrzymanie degradacji obiek
tu, następnie jego adaptację i przystosowanie 
do pełnienia nowej funkcji. Działania objęty re
nowację i rekonstrukcję substancji zabytkowej 
(przede wszystkim sal reprezentacyjnych par
teru i klatki schodowej) oraz takich elementów 
wystroju, jak piece, sztukaterie, posadzki, tra
wione szyby okienne i witraże. Mając z kolei na 
uwadze funkcję muzealną, a więc potrzebę wy
gospodarowania nowych pomieszczeń, pogłę
biono, osuszono i zaadaptowano piwnice, two
rząc w nich ciąg sal wystawowych i pomiesz
czeń magazynowych; adaptacja poddasza po
zwoliła uzyskać przestrzenie na wystawy cza
sowe.

Osobnym problemem jest adaptacja dawnej 
wozowni. Nie ingerując w kształt i wygląd ze
wnętrzny budynku (pozostawione są m.in. za
bytkowe wiaty ochraniające podjazd czy drew

niane wrota do poszczególnych boksów), ma 
być całkowicie zmienione wnętrze i wyposaże
nie. W strefie wejściowej umieszczone będą: 
kasy, szatnia, toalety, mała galeria plakatów. 
W następnej części znajdzie się jeden z naj
cenniejszych obiektów muzeum - chętnie oglą
dany i sprawny mimo ponadstuletniej historii 
fotoplastykon oraz serce muzeum - galeria ru
chomych obrazów, czyli kameralna sala projek- 
cyjno-seminaryjna. Dopiero po jej uruchomie
niu będzie można realizować pełny program 
muzealny.

Trwający remont oczywiście nie ułatwia funk
cjonowania muzeum, ale też od początku przy
jęty został wariant równoległego budowania 
dwóch struktur: muzeum z jego wszystkimi za
daniami statutowymi oraz pałacu jako siedziby.

W zbiorach Muzeum Kinematografii w Lodzi 
znajdują się unikatowe urządzenia z epoki po
przedzającej narodziny kina i późniejsze, kopie 
filmowe, plakaty, fotosy, dokumenty nagród 
i pamiątek związanych z niektórymi twórcami. 
Osobne miejsce zajmuje kolekcja projektów 
scenograficznych i kostiumograficznych, prace 
plastyczne, portrety oraz karykatury gwiazd i re
alizatorów.

Muzeum stanowi także znany w kraju i za 
granicą ośrodek życia kulturalnego, prowadzi 
ożywioną działalność wystawienniczą, oświato
wą, edytorską, edukacyjną. Za organizację 
w 1999 r. programu „Literatura na ekranie. Fil
mowe adaptacje prozy Henryka Sienkiewicza. 
Ogniem i mieczem", otrzymało Sybillę jako wy
darzenie muzealne roku.

Mieczysław Kuźmicki
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PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na 
opublikowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, których 
numerów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każdego nu
meru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszel
kie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 
stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 
maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub je
go siedziby.
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwarta! 2003 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Ta
niej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.

O
sobliwym sztambuchem z Petit Tour jest pokaz zorganizo
wany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na wybra
nych zabytkach przedstawione są widoki rozmaitych obiektów, 
miejscowości i okolic na Śląsku, w Niemczech, w Europie... 

A podziwiać przy tym można dwa albumy - ceramiczny i szty
chowy, wizerunki tych samych miejsc oglądać na grafikach 
i porcelanowych naczyniach. Czy są od natury piękniejsze?

Pocztówki z wakacji. 16 września - 30 listopada 2002 roku. 
Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Na zdjęciu: Carl Theodor Mattis, „Pałac w Mysłakowicach”, ok. 1825, 
litografia ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

(fot. Arkadiusz Podstawka)

Pierwszy w Polsce profesjonalny program komputerowy dla konserwatorów zabytków
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Pasaż Meyera
Tak zwany Pasaż Meyera jest jednym z bardziej znaczących 

architektonicznie i urbanistycznie miejsc w Łodzi, a pochodzi 
z drugiej potowy XIX w. Znajduje się przy obecnej ul. Moniuszki, 

łączącej ul. Piotrkowską z ul. Sienkiewicza (dawniej Dziką). Pasaż 
został zaplanowany jako ulica prywatna, zamknięta dla ruchu; po
wstał z inicjatywy Ludwika Meyera - fabrykanta łódzkiego. Auto
rem projektu byt Hilary Majewski w 1887 r„ wtedy także powstały 
pierwsze budynki. Są to jednopiętrowe wille zbudowane w stylu 
neorenesansowym, otoczone ogrodami, natomiast budynki na
rożne są wielopiętrowymi i wieloosiowymi kamienicami z podob
nie uformowanymi fasadami.
Pasaż Meyera był wyjątkiem w dość zatłoczonej i chaotycznej za
budowie Łodzi. Przetrwał w oryginalnej formie do początku XX w., 
kiedy na skutek przebudowy domów oraz usytuowania tu okaza
łego budynku YMCA zmienił swój pierwotny charakter, (ja)

1. Ul. Moniuszki - widok od strony ul. Piotrkowskiej
2. Willa przy ul. Moniuszki 8
3.4. Narożna kamienica przy ulicach Piotrkowskiej i Moniuszki (3) 
oraz fragment fasady (4)

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)


