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Wstęp

Od lat obserwuje si  rosn ce zainteresowanie architektur  dawnej odzi, wyra aj -
ce si  mi dzy innymi coraz wi ksz  liczb  wydawnictw po wi conych temu tematowi. 
Wobec powy szego coraz pilniejsza wydawa a si  potrzeba opracowania publikacji do-
tycz cej rodowiska miejscowych architektów i budowniczych, tworz cych w okresie do 
II wojny wiatowej – ludzi, którym zawdzi czamy architektoniczny kszta t zasadniczej 
cz ci miasta. Ju  wcze niej w wielu wydawnictwach pojawia y si  informacje na temat 
ódzkich architektów, kilku z nich doczeka o si  skrótowego omówienia twórczo ci – b d  

w formie artyku ów, b d  hase  w leksykonach lub Polskim S owniku Biogra  cznym1. 
Wiele zawartych tam informacji by o jednak nie cis ych b d  fa szywych. Tym bardziej 
wydawa o si  konieczne stworzenie opracowania, w którym dokonano by rewizji dotych-
czasowego stanu bada  na ten temat w oparciu o nowe ustalenia.

W 1997 roku ukaza a si  publikacja Jacka Strza kowskiego Architekci i budowniczo-
wie w odzi do roku 1944, której zasadnicz  cz  stanowi  leksykon ódzkich twórców. 
Opracowanie to, cho  przynios o szereg nowych, cennych informacji, ze wzgl du na nie-
wielki nak ad, broszurowe wydanie, a przede wszystkim z powodu licznych b dów fakto-
gra  cznych, nie mog o spe ni  zadania, jakim by o by mo liwie pe ne ukazanie sylwetek 
ódzkich architektów i budowniczych dzia aj cych w najwa niejszych dla rozwoju mia-

sta epokach. Autor jest przy tym historykiem biogra  st , co zaowocowa o uwypukleniem 
faktów biogra  cznych i powi za  rodzinnych poszczególnych postaci, z niewielkim tylko 
uwzgl dnieniem zagadnie  dotycz cych problematyki architektonicznej.

Niniejsza publikacja koncentruje si  na faktach najistotniejszych dla ódzkiej architek-
tury. Prezentuje sylwetki 246 ódzkich architektów i budowniczych b d   rm budowla-
nych, dzia aj cych w odzi od oko o roku 1820, poprzez epok  przemys owego rozwoju, 
a  do wybuchu II wojny wiatowej. Rok 1939 zamyka najciekawszy okres dziejów ódz-
kiej architektury. Kolejne lata, ju  pod okupacj  niemieck , stanowi  odr bn , szczególn  
epok , b d c  tematem osobnych opracowa . Okres po II wojnie wiatowej dopiero staje 
si  tematem systematycznych bada  i musi min  jeszcze sporo czasu, nim b dzie mo na 
podj  prób  obiektywnego spojrzenia na przemiany urbanistyczno-architektoniczne, ja-
kie przyniós  miastu – w tym tak e na dzia alno  tworz cych w tym okresie architektów.

Za zamkni t  uznaje si  epok , nazywan  umownie okresem dawnej odzi, kiedy to 
w ci gu XIX i na pocz tku XX wieku, do wybuchu I wojny wiatowej, budowano miasto 
b d ce centrum  przemys u w ókienniczego, a nast pnie, w latach mi dzywojennych, sta-
rano si  ten pe en negatywnych cech organizm uzdrowi  i unowocze ni . Lud mi, którzy 
wcielali w ycie koncepcje w adz oraz prywatnych inwestorów, byli architekci i budow-
niczowie projektuj cy i wznosz cy gmachy. Im w a nie po wi cona jest niniejsza publi-
kacja. 
1 Wyczerpuj cej monogra  i autorstwa Justyny Brodzkiej doczeka  si  jedynie Wies aw Lisowski. Bibliogra  a tema-

tu podana jest na ko cu publikacji.
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W tym miejscu nale y podj  kwesti  terminologii, zwi zan  ze stosowaniem poj  
„architekt” i „budowniczy”, która pojawia si  w podtytule ksi ki. Jako „architekta” ro-
zumiemy osob  wykonuj c  projekt, a wi c dzia aj c  twórczo, niezale nie od tego, czy 
taki tytu  ona formalnie posiada a. Wiadom  rzecz  jest bowiem zmienno  nomenklatury 
technicznej, np. cz ste zamienne stosowanie poj  „architekt” i „in ynier”. Formalne tytu-
y zale a y od zajmowanego stanowiska b d  wykszta cenia: niektóre uczelnie nadawa y 

tytu  architekta, inne – jedynie in yniera. I tak, stanowi cy w odzi du  grup  absolwen-
ci petersburskiego Instytutu In ynierów Cywilnych posiadali tytu  „in yniera cywilnego”, 
ale w praktyce pos ugiwali si  formu  „in ynier architekt”. Projektowaniem zajmowali 
si  tak e absolwenci innych wydzia ów ni  budowlane – mechanicznych i technologicz-
nych. Pos ugiwali si  oni z regu y formalnym tytu em „in yniera technologa”. Charakte-
rystycznym dla odzi zjawiskiem byli budowniczowie legitymuj cy si  jedynie rednim 
wykszta ceniem technicznym b d  nie posiadaj cy nawet takich kwali  kacji (nie znamy 
poziomu wykszta cenia wielu ódzkich twórców). Niezale nie jednak od braku uprawnie , 
wykonywali oni plany, co pozwala nam u y  w stosunku do nich okre lenia „architekt”.

Wi ksze w tpliwo ci mo e budzi  poj cie „budowniczy”, przez które rozumiemy z re-
gu y osob  realizuj c  plany, kieruj c  budow  danego obiektu. Traktujemy j  raczej jako 
organizatora prac ni  bezpo redniego wykonawc . Budowniczymi s  wi c w a ciciele 
 rm budowlanych lub budowlano-architektonicznych, wykonuj cy te  kosztorysy, a nie-

kiedy zdradzaj cy ambicje twórcze. Budowniczymi w tym sensie byli te  przedsi bior-
cy z wcze niejszych dziesi cioleci rozwoju odzi, zwani enterprenerami (otrzymywali 
w wyniku licytacji zlecenie na realizacj  danego obiektu). Cz sto byli to ludzie niewiele 
maj cy wspólnego z architektur , a jedynie widz cy w podj ciu si  zadania realizacji da-
nego gmachu szans  na wzbogacenie si . Ich rola polega a na podnajmowaniu wykonaw-
ców poszczególnych prac i nabywaniu materia ów budowlanych – oczywi cie za jak naj-
ni sz  cen , kosztem jako ci obiektu. 

Ale okre lenie „budowniczy” sugeruje tak e bezpo redniego wykonawc  prac,  zycz-
nie wznosz cego obiekt: chodzi tu o murarzy, cie li i innych majstrów czynnie uczestnicz -
cych w budowie. Cz sto w a nie tacy majstrowie murarscy (we wcze niejszej nomenkla-
turze „mularze”) lub ciesielscy stawali si  w a cicielami  rm budowlanych. W niniejszym 
opracowaniu majstrowie uwzgl dniani s  jedynie w odniesieniu do najwcze niejszego 
okresu rozwoju miasta, z pierwszej po owy XIX wieku, gdy wobec ma ego jeszcze skom-
plikowania prac i braku jej mechanizacji odgrywali znaczniejsz  rol  i w pewnym stopniu 
decydowali o ostatecznej formie obiektu. W ci gu II po owy XIX stulecia z o ono  prac 
budowlanych i rosn ca specjalizacja sprawia a, e rola poszczególnych murarzy i cie li 
mala a, a na pierwszy plan wysuwali si  przedsi biorcy budowlani, w a ciciele  rm. Dla-
tego zwykli majstrowie z tego okresu, jak i z pierwszych dekad XX wieku, czy te  nawet 
w a ciciele mniejszych  rm budowlanych, którzy nie zapisali na swoim koncie znaczniej-
szych realizacji, i o których niewiele wiemy, nie s  w niniejszej publikacji uwzgl dniani. 
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Musimy przy tym pami ta , e poj ciem „budowniczy” cz sto umownie okre la sie te  
architekta jako twórc  gmachu2.

W leksykonie starano si  uwzgl dni  wszystkich architektów i budowniczych o istot-
nym dorobku dzia aj cych w odzi do 1939 roku. W przypadku architektów niekiedy 
chodzi jedynie o dzia alno  w sensie wykonania projektu, podczas gdy sam twórca nie 
mieszka  i niekiedy nawet nigdy nie pojawi  si  na terenie miasta. Dotyczy to wielu ar-
tystów niemieckich, których dzie a po dzi  podziwiamy w odzi. W pewnych przypad-
kach wi e si  to z wykonaniem dla miasta projektu niezrealizowanego. Sytuacja taka ma 
miejsce w przypadku konkursów architektonicznych dotycz cych planowanych ódzkich 
inwestycji.  Przy okazji takiego zdarzenia pojawia si  problem, czy umieszcza  w leksy-
konie nazwiska wszystkich architektów bior cych udzia  w konkursowych zmaganiach. 
Zdecydowano si  na uwzgl dnianie jedynie zdobywców nagród i wyró nie . Naturalnie, 
e w pewnych przypadkach zamieszczenie nazwiska danej postaci b d  nie uwzgl dnie-

nie innej uzna  nale y za wybór subiektywny autora leksykonu. 
W publikacji znalaz o si  tak e kilku geometrów i urbanistów, których praca – z ca  

pewno ci  lub jedynie przypuszczalnie – nie ogranicza a si  tylko do wykonania planów 
istniej cego uk adu miasta, ale tak e do wytyczania przestrzeni miejskiej, projektowania 
siatki ulic i placów. Nim architekt i budowniczy rozpocznie swoj  prac , wcze niej urba-
nista projektuje, a geometra wytycza linie zabudowy. Tak wi c i oni winni by  traktowa-
ni jako twórcy zabudowy miasta. Na temat ich dzia alno ci w odzi w XIX wieku nie 
mamy jednak zbyt wielu pewnych informacji, a w okresie najbardziej intensywnego roz-
woju miasta nie odegrali oni, niestety, znacz cej roli, co poci gn o za sob  bardzo nega-
tywne skutki. Epok , w której znaczenie urbanistów wzros o, by y lata mi dzywojenne, 
cho  wi kszo ci ich postulatów nie zdo ano wówczas urzeczywistni . W leksykonie nie 
uwzgl dniono natomiast in ynierów tworz cych infrastruktur  miejsk  – buduj cych li-
nie tramwajowe, sie  elektryczn  i wodno-kanalizacyjn , cho  i oni wnie li swój wk ad 
w powstanie odzi. Uznano jednak, e uwzgl dnienie ich nazwisk w zbyt istotny sposób 
zmieni oby charakter opracowania. 

W leksykonie zamieszczono nazwiska kilku postaci, których z pewno ci  nie mo na 
zaliczy  w poczet budowniczych, architektów czy urbanistów, ale które wnios y wk ad 
w kszta t przestrzenny lub zabudow  miasta, jak cho by burmistrz odzi Antoni Czarkow-
ski i prezes Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmund Rembieli ski. Do wyj tków 
nale y równie  Zygmunt Kisla ski, który nie tworzy  w odzi w sposób bezpo redni, ale 
z innych wzgl dów zas u y  na to, by znale  si  w niniejszym opracowaniu.

Zastosowany uk ad hase  ma na celu zapewni  czytelno  i jasno  przekazywanych 
informacji. Dane biogra  czne sprowadzono przy tym do koniecznego minimum, koncen-
truj c si  na dorobku twórczym danej postaci. Nale y zwróci  uwag  na liczne trudno ci, 
jakie towarzyszy y realizacji przyj tych w leksykonie za o e . Ju  sama forma nazwiska 

2 Problemy te omawiane s  w publikacji „Architekt – budowniczy – majster murarski. Materia y z sesji naukowej 
Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, 24-25 listopada 2004 roku” (red. Hanna Faryny-Paszkiewicz, Ma gorzata Omila-
nowska i Jakub Sito), Warszawa 2007.
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i imienia cz sto wzbudza kontrowersje – wynika to ze specy  cznego, wielonarodowo cio-
wego charakteru dawnej odzi oraz ze stosowania w urz dowych, zachowanych w ódz-
kim archiwum, dokumentach rosyjskiego zapisu cyrylic . Ka de imi  i nazwisko podle-
ga o wi c transkrypcji, co przy ponownym przek adaniu ich na zapis aci ski powodowa-
o (i nadal powoduje) zniekszta cenia. Mieszanka narodowo ciowa nios a za sob  liczne 

brzmienia imion: Carl, Karl, Karol; Louis, Ludwik, Ludwig oraz nazwisk. Imiona nie-
mieckie w polskich publikacjach, co zrozumia e, podawane by y w polsko brzmi cej wer-
sji; w przypadku miejscowych twórców polsko brzmi ce imi  przyj to jako obowi zuj ce. 
Wiele problemów przysparza y nazwiska obce, które nagminnie zniekszta cano – w prasie 
polskoj zycznej nazwiska niemieckie lub innego obcego pochodzenia by y cz sto prze-
kr cane, np.: August Furuhjelm stawa  si  Furhjelmem, Furuhelmem, Furgielmem; Pawe  
(Paul) Riebensahm podawany by  jako Rübensahm b d  Ribensahm. Szczególne proble-
my nios y ze sob  ydowskie imiona i nazwiska, których pisownia nie by a do ko ca usta-
lona – dobrym przyk adem mo e tutaj by  godno  jednego z najbardziej znanych archi-
tektów ódzkich Adolfa Zeligsona, który wyst puje tak e jako: Seligsohn b d  Seligson. 
Imiona twórców pochodzenia ydowskiego cz sto wyst puj  w ró nych wersjach, co jest 
zwi zane zazwyczaj z asymilacj  i próbami wtopienia si  w spo eczno  chrze cija sk . 
I tak Moryc stawa  si  Maurycym, Wolf – Witoldem, Jezajasz, Izajasz – Józefem. 

W przypadku wielu postaci, ze wzgl du na braki w dokumentach archiwalnych, nie 
by o mo liwe precyzyjne ustalenie dat i miejsca urodzenia i mierci (w takim przypad-
ku autor niniejszego opracowania nie zamie ci  tych informacji, w przypadku w tpliwo-
ci co do miejsca lub roku urodzenia albo mierci pojawia si  znak zapytania – „?”). Wy-

si ek odnalezienia tego typu danych w oparciu o ksi gi metrykalne b d  ksi gi ludno ci 
sta ej odzi podj  wspominany ju  wcze niej Jacek Strza kowski, ale z cz ciowym je-
dynie powodzeniem. Wielu architektów nie by o zameldowanych w odzi na sta e, o wie-
lu nawet znanych twórcach brak informacji dotycz cych ostatnich lat ycia, gdy przestali 
by  ju  aktywni zawodowo b d  wyjechali z odzi. Niekiedy tylko przypadkowo odnale-
ziony w prasie nekrolog pozwala na ustalenie daty i miejsca mierci. W przypadku wielu 
osób ci gle brak szczegó owych informacji, cho  badania ostatnich kilkunastu lat wype -
ni y wiele luk. Przyk adem mo e by  Ludwik Schreiber, twórca planów ko cio a ewange-
licko-augsburskiego w. Jana, który przez Jacka Strza kowskiego, a w lad za nim przez 
innych badaczy, zosta  uznany za posta  nieistniej c 3. Przeprowadzone w Berlinie bada-
nia archiwalne i biblioteczne pozwoli y zdoby  o nim szereg informacji i odtworzy  jego 
drog  twórcz . Niekiedy kontakt z potomkami danej postaci dostarcza wielu cennych wia-
domo ci, jak sta o si  to w odniesieniu do Johannesa Wendego4.

3 zob. Jan Dominikowski, ódzkie witra e prze omu stuleci. Zagadnienia atrybucji i ikonogra  i [w:] Dziedzictwo 
polskiej sztuki witra owniczej, Kraków 1998, s. 69.

4 Krzysztof Stefa ski, Johannes Wende – zapomniany budowniczy dawnej odzi, „Tygiel Kultury” 2008, nr 7-9, 
s. 100-111.
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Wiele w tpliwo ci pojawia si  tak e w przypadku ustalania listy prac poszczególnych 
postaci. Z jednej strony wp yw na to maj , co jest w pe ni zrozumia e, cz sto bardzo 
skromne materia y historyczne i archiwalne, z drugiej – cz stokro  ju  opisywany „przy-
padek Hilarego Majewskiego” (o czym szerzej w rozdziale dotycz cym rodowiska archi-
tektów ódzkich): wprowadzaj ca w b d atrybucja olbrzymiej liczby dzie  w dokumen-
tach archiwalnych sprzed I wojny wiatowej. ód  mo e si  poszczyci  olbrzymim za-
sobem archiwalnym kilkunastu tysi cy projektów architektonicznych. Jest to znakomity 
materia  dla badaczy, ale te  ich przekle stwo. Du a cz  zawartych tam informacji na 
temat autorstwa poszczególnych budowli jest bowiem fa szywa – wynika o to z obowi -
zuj cych urz dniczych procedur w rosyjskiej administracji. Owe projekty s  w rzeczywi-
sto ci kopiami wykonywanymi zgodnie z rosyjskimi przepisami dla w adz gubernialnych 
w Piotrkowie Trybunalskim i podpisywanymi cz sto nie przez w a ciwych autorów, który-
mi w wielu przypadkach byli nieposiadaj cy uprawnie  do projektowania na terenie Rosji 
architekci niemieccy, ale przez miejscowych twórców maj cych takie kompetencje. Cho-
dzi tu g ównie o architektów-urz dników piastuj cych stanowiska architektów miejskich 
czy te  powiatowych, zw aszcza wspomnianego Hilarego Majewskiego, ale tak e jego na-
st pców i innych wolno praktykuj cych ódzkich twórców (jak cho by Piotra Brukalskie-
go czy Leona Lubotynowicza). Sprawdzenie zawartych w archiwach informacji i ustale-
nie w a ciwych autorów to zadanie trudne, cz sto niewykonalne.

„Bia ych plam” w historii ódzkich architektów i budowniczych ci gle jest wiele – ich 
wyja nienie to zadanie dla nast pnych badaczy. Oddawany w r ce Czytelnika leksykon 
prezentuje aktualny stan bada , wykorzystuj cy wszelkie dost pne obecnie informacje. 
Jest efektem prowadzonych przez wiele lat bada  prowadzonych w bibliotekach i archi-
wach odzi, Warszawy, Wroc awia, a tak e Berlina, Drezna, Sankt Petersburga czy Wied-
nia, wykorzystuj cych obszerne materia y ród owe. Korzystano równie  ze wszelkich 
innych róde  informacji, jak cho by z wiadomo ci pozyskiwanych drog  listown  b d  
ustn  od cz onków rodzin poszczególnych architektów czy te  ze stron internetowych. 
Pozostaje mie  nadziej , e mimo braków i zapewne b dów, które s  nie do unikni cia 
w tego typu opracowaniu, wype ni ono coraz mocniej w ci gu ostatnich lat odczuwaln  
luk .

Aby przybli y  Czytelnikom obraz rodowiska architektów i budowniczych naszego 
miasta, leksykon poprzedzono wst pnym szkicem, który prezentuje szereg wa nych za-
gadnie  zwi zanych z ich dzia alno ci  na terenie naszego miasta. Ukazuje specy  czne 
problemy omawianego rodowiska oraz jego znaczenie i rol  w rozwijaj cym si  dyna-
micznie mie cie. Publikacj  wzbogaca blisko 300 ilustracji, a w ród nich kilkana cie wi-
zerunków ódzkich architektów – niestety, w odniesieniu do wi kszo ci prezentowanych 
tutaj postaci brak ich portretów. Obok tego zamieszczono reprodukcje projektów i widoki 
licznych gmachów – prac, które stanowi  istot  zawodu architekta i budowniczego. O ich 
dzia alno ci i wysi ku najlepiej wiadcz  bowiem pozostawione przez nich budowle, two-
rz ce architektoniczny krajobraz odzi, który wci , mimo wielu ubytków i zniszcze , 
stanowi najcenniejsze dziedzictwo miasta.
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Kształtowanie się środowiska architektów i budowniczych 
Łodzi oraz jego rozwój do 1939 roku

Pierwsze informacje o dzia alno ci na terenie odzi profesjonalnych architektów, bu-
downiczych, a tak e geometrów pochodz  z pocz tków XIX wieku, z okresu Ksi stwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W latach 1812-1813 powsta  pierwszy plan mia-
sta, wykonany przez Franciszka de Johnneya „Jeometr  JKXMo ci Ksi stwa warszaw-
skiego i Jeometr  Dyrekcji Dóbr i Lasów Narodowych”. Jest to najwcze niejszy i jedy-
ny zachowany plan ukazuj cy zabudow  rolniczej odzi, jeszcze sprzed epoki rewolucji 
przemys owej. Kolejny plan wykre lony zosta  przez geometr  Plebanowskiego w 1819 
roku i by  zwi zany z przedsi wzi tymi wówczas przez rz d Królestwa Polskiego dzia a-
niami maj cymi na celu uporz dkowanie zabudowy polskich miast. Obj y tak e zanie-
dban  ód . Zamierzenia te dotyczy y regulacji ulic, niwelacji terenu oraz projektów no-
wych domów, a tak e przebudow  starych. Zajmowa  si  tym g ównie budowniczy Ko-
misji Rz dowej Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego Bonifacy Witkowski, a na 
jednym z projektów znajdujemy podpis znanego architekta, profesora Uniwersytetu War-
szawskiego, Hilarego Szpilowskiego.

ód , od momentu zaliczenia jej w 1821 roku przez w adze Królestwa Polskiego w po-
czet miast fabrycznych, rozwija a si  jako o rodek przemys u w ókienniczego pod protek-
toratem rz dowym. Tym samym za o enia urbanistyczne i architektura tworzonych osad: 
sukienniczej Nowe Miasto i tkacko-lnianej ódka, podporz dkowane zosta y lansowanym 
odgórnie przez w adze Królestwa wzorcom. Regulowa y one w daleko id cy sposób zabu-
dow  miast rz dowych, a  do takich szczegó ów, jak kolor elewacji. Wzorce te realizowa-
li budowniczowie-urz dnicy na rz dowych posadach: budowniczowie obwodowi (pó niej 
powiatowi), wojewódzcy i rz dowi. W przypadku odzi decyduj c  rol  w pierwszym 
okresie jej rozwoju odgrywali: budowniczy obwodu (a nast pnie powiatu) czyckiego, 
na którego terenie le a o miasto, Krzysztof Wilhelm Dürring i jego zast pca (podbudow-
niczy) Józef Maliszewski. Byli oni twórcami projektów typowych domów r kodzielni-
czych, które powielane wielokrotnie wytworzy y charakterystyczn  dla wcze niejszego 
okresu rozwoju miasta monotonn  zabudow  parterowymi domami na planie wyd u one-
go prostok ta, z podzia em na cz  mieszkaln  i pomieszczenie przeznaczone na warsz-
tat, nakrytych masywnymi dachami. Ma o znanym epizodem jest wykonanie 16 projek-
tów typowych domów dla kolonistów przez jednego z najciekawszych twórców polskich 
wczesnego historyzmu, Adama Id kowskiego, pe ni cego wówczas funkcj  budownicze-
go Komisji Rz dowej Spraw Wewn trznych – projekty te nie zosta y jednak zaakceptowa-
ne przez w adze. Przestrze  nowych osad przemys owych wytyczali geometrzy: w pierw-
szej fazie Filip de Viebig – jego praca wzbudzi a jednak liczne zastrze enia i wskutek tego 
zosta  zwolniony ze stanowiska, a pó niej Jan Le niewski. Nie ma jednak pewno ci, kto 
zaprojektowa  urbanistyczny kszta t nowych cz ci odzi. Wiemy, e bezpo redni wp yw 
na to mia  Rajmund Rembieli ski, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego. 
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Ponad nisk  zabudow  wyrasta y, nieliczne jeszcze w pocz tkowym okresie rozwoju 
miasta, wi ksze budynki przemys owe (tzw. Bielnik Kopischa z 1828 r., fabryka K.F. Wen-
discha z 1827 roku) oraz wystawione przy Nowym Rynku (zwanym tak e Rynkiem Nowe-
go Miasta) gmachy ratusza i ko cio a ewangelicko-augsburskiego w. Trójcy. Utrzymane 
w ujednoliconym, klasycystycznym kszta cie architektonicznym ratusz i ko ció  tworzy y 
reprezentacyjn  „bram ” do g ównej arterii odzi – ulicy Piotrkowskiej. Budowle te za-
projektowa  w 1826 roku Bonifacy Witkowski, pe ni cy od 1821 roku funkcj  adiunkta 
Komisji Województwa Mazowieckiego. 

Budynki wznosili miejscowi b d  pochodz cy z okolicznych miejscowo ci: Nowosol-
nej, Konstantynowa czy Tuszyna murarze (wed ug ówczesnej nomenklatury – mularze) 
oraz cie le. Wiele tych nazwisk zachowa o si  w dokumentach, niewiele jednak wiemy 
o samych osobach. W 1828 roku mieszka o w mie cie 28 cie li i 30 murarzy. W 1841 roku 
stworzyli w asny cech zawodowy: Zgromadzenie Mularsko-Ciesielskie, którego starszym 
zosta  Krystian Kunkel. Zgromadzenie liczy o 16 cie li i 29 murarzy. Murarze stanowi-
li wi c ju  wówczas wi kszo , co wiadczy o o tym, e wzrasta a liczba budowli muro-
wanych. W 1850 roku nast pi  rozdzia  zgromadzenia na dwa osobne: murarzy i cie li – 
w tym czasie by o 16 majstrów murarskich oraz 11 ciesielskich. Obydwie organizacje pe -
ni y istotn  rol  w ódzkim budownictwie a  do ko ca okresu mi dzywojennego5.

W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku g ówn  rol  na terenie odzi odgry-
wa  budowniczy powiatu czyckiego Ludwik Bethier, którego nazwa  mo na pierwszym 
ódzkim architektem. Cho  piastowa  urz d zwi zany ze stolic  powiatu, czyc , to na 

sta e mieszka  w Zgierzu, a nast pnie osiad  w odzi, gdzie z pewno ci  mia  najwi cej 
pracy. Projektowa  kolejne domy tkaczy, ale tak e bardziej okaza y dom farbiarza Karola 
Gebhardta przy ul. Piotrkowskiej 268, jatki piekarsko-rze nicze na Rynku Nowego Mia-
sta oraz niezrealizowan  kaplic  katolick  na terenie osady ódka.

W latach 1835-1836 zosta  w odzi wzniesiony pierwszy budynek zaprojektowany 
przez zagranicznego architekta. By  to najwi kszy ówcze nie gmach fabryczny miasta – 
zak ady Ludwika Geyera. W a ciciel zak adów poinformowa  w adze, e budynek zapro-
jektowa  „s awny architekt zagraniczny”, jednak do tej pory nie uda o si  ustali  jego na-
zwiska. Znamienne, e budowniczy powiatowy wstrzyma  na pewien czas prace przy gma-
chu, uwa aj c, e post puj  one bez formalnego zatwierdzenia planów. W rzeczywisto ci 
chodzi o zapewne o niewpuszczenie na ódzki rynek obcego architekta i z amanie tym sa-
mym monopolu miejscowych budowniczych rz dowych. Pierwszy ca o ciowy plan o-
dzi (z 1839 roku) i projekt rozplanowania nowej, przy czonej w 1840 roku cz ci miasta, 
zwanej Now  Dzielnic , oraz pierwszego parku miejskiego, wykona  w tym okresie geo-
metra Antoni Brochocki.

Kolejny budowniczy powiatowy Jan Karol Mertsching, piastuj cy swój urz d od stycz-
nia 1848 roku, na sta e ju  mieszka  w odzi. Zaprojektowa  wiele domów mieszkalnych, 
w ród których by o coraz wi cej  murowanych domów pi trowych. W 1848 roku wyko-
5 Eugeniusz D bowski, Cech murarzy w odzi (1841-1936), ód  1937; Eugeniusz D bowski, Tadeusz Braun, 

Monogra  a organizacji cechowych murarzy i cie li w odzi 1841-1966, ód  1970.



12

na  projekt pierwszego murowanego ko cio a katolickiego w odzi o formach neogotyc-
kich, który nie doczeka  si  jednak realizacji. Wi cej szcz cia mia  jego plan pierwszej 
murowanej synagogi z zastosowaniem motywów maureta skich, któr  zacz to budowa  
w 1859 roku. 

Dla odzi pracowali równie  rz dowi architekci warszawscy. Czo owy twórca war-
szawski po owy ubieg ego stulecia Henryk Marconi jest autorem projektu jatek rze ni-
czo-piekarskich wystawionych w 1841 roku przy Rynku Starego Miasta oraz szpitala w. 
Aleksandra, budowanego w latach 1842-1845 przy udziale warszawskiego architekta gu-
bernialnego Stefana Bali skiego. Nast pca Bali skiego na stanowisku architekta guber-
nialnego, Franciszek Tournelle, zaprojektowa  pierwszy murowany katolicki ko ció  o-
dzi o formach neoroma skich, którego budowa rozpocz a si  w 1860 roku, eliminuj c  
tym samym wcze niejsze neogotycke plany Mertschinga. 

Rozwój miasta sprawi , e na pocz tku lat sze dziesi tych, gdy ód  liczy a ju  ponad 
30 tys. mieszka ców, w adze poczu y si  zobligowane do stworzenia miejsca pracy dla ar-
chitekta miejskiego. W 1864 roku zosta  nim mianowany Jan Bojankowski. Architekt ten 
znany jest g ównie jako autor zespo u domów robotniczych zak adów Karola Scheiblera, 
wzniesionych na Wodnym Rynku. Nie by o mu dane zaprojektowa  adnego wi kszego 
gmachu. Zmar  w 1870 roku, a zast pi  go Mertsching, który równie  wkrótce, w 1872 
roku, odszed  z tego wiata. 

W tym e roku stanowisko architekta miejskiego odzi otrzyma  Hilary Majewski, ab-
solwent petersburskiej Cesarskiej Akademii Sztuk Pi knych. Okres piastowania przez 
niego tej funkcji otwiera w dziejach rozwoju ódzkiej architektury nowy rozdzia . ód  
w ko cu lat sze dziesi tych i przeci gu nast pnej dekady wesz a w okres przyspieszone-
go rozwoju przemys owego i przekszta ci a si  w  pr ny o rodek miejski. Miasto zacz o 
si  zabudowywa  kamienicami, których wysoko  wzros a z jednego do dwóch, trzech, 
a niekiedy i czterech pi ter, wypieraj cymi dominuj ce jeszcze do niedawna niskie domy 
tkaczy i sukienników. Wyrasta y te  coraz liczniejsze budynki przemys owe. Procesy te 
nasili y si  w ci gu lat osiemdziesi tych, gdy ód , licz ca przesz o sto tysi cy mieszka -
ców, w pe ni wesz a ju  w okres wielkomiejskiego rozwoju. Stwarza o to du e zapotrzebo-
wanie na prace architektoniczne. Wykorzystywa  to Hilary Majewski, który jako architekt 
miejski wykonywa  du  liczb  zlece  i ju  w 1879 roku, po siedmiu latach sprawowa-
nia owej funkcji, móg  pochwali  si  zaprojektowaniem 546 obiektów. Rzeczywisty jego 
dorobek – o czym b dzie mowa poni ej – budzi du e w tpliwo ci. Obok niego w latach 
siedemdziesi tych XIX wieku na terenie odzi dzia a  Ignacy Markiewicz, od 1870 roku 
architekt powiatu ódzkiego, absolwent warszawskiej Szko y Sztuk Pi knych, który tak-
e zapisa  na swoim koncie projekty szeregu budynków mieszkalnych i fabrycznych, oraz 

Wincenty Stebelski, równie  wykszta cony w warszawskiej Szkole Sztuk Pi knych, który 
od 1872 roku pe ni  funkcj  budowniczego ódzkiego Towarzystwa Kredytowego, zajmu-
j c si  tym samym nie tyle projektowaniem, co wycen  warto ci budowli. 
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Do pocz tku lat osiemdziesi tych trudno wi c mówi  o istnieniu w odzi rodowi-
ska architektów. Tworzyli tutaj jedynie budowniczowie obwodowi, powiatowi b d  wo-
jewódzcy (pó niej gubernialni), architekci-urz dnicy na pa stwowych posadach, pozba-
wieni wi kszej indywidualno ci i realizuj cy zgodnie ze swoimi umiej tno ciami zleco-
ne zadania. W tej sytuacji rzadkie by y dzie a o ciekawszej formie architektonicznej – do 
wyj tków nale a  zespó , jaki tworzy y: ratusz i ko ció  w. Trójcy, fabryka Geyera (je-
dyne znane dzie o twórcy zagranicznego z wcze niejszego okresu), ko ció  Podwy sze-
nia w. Krzy a, tak e synagoga przy ul. Wolborskiej, cho  nigdy w pe ni nieuko czona. 
Hilary Majewski w pierwszym okresie swojej dzia alno ci nie mia  okazji stworzy  dzie  
wybitniejszych. 

Sytuacja zacz a si  zmienia  na prze omie lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych 
XIX wieku. Rozwój miasta i nagromadzenie przez miejscowych przedsi biorców wi k-
sze zasoby pieni ne sprawi y, e mo liwe si  sta o wznoszenie wi kszej liczby bardziej 
okaza ych i ciekawszych architektonicznie gmachów. W ci gu lat siedemdziesi tych po-
wsta  zespó  urbanistyczno-architektoniczny zak adów Karola Scheiblera, obejmuj cy 
olbrzymi gmach prz dzalni, d ugo ci 207 metrów, will  Herbstów i osiedle robotnicze. 
W latach 1876-1878 wzniós  swoj  równie monumentaln  prz dzalni  Izrael K. Pozna -
ski. W 1878 roku rozpocz a si  budowa siedziby ódzkiego Towarzystwa Kredytowego, 
a rok pó niej kamienicy Karola Scheiblera przy ul. Piotrkowskiej 11, w 1880 roku ko cio a 
ewangelicko-augsburskiego w. Jana i cerkwi w. Aleksandra Newskiego, a w 1881 roku 
synagogi ydów post powych. 

Na podstawie materia ów zachowanych w Archiwum Pa stwowym w odzi i Rosyj-
skim Pa stwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu oraz tzw. Teki Majew-
skiego – albumu zdj  i reprodukcji projektów – wszystkie te gmachy przypisywano ódz-
kiemu architektowi miejskiemu Hilaremu Majewskiemu. Inne wszak e ród a wskazuj , 
e wiele z tych budynków projektowali w rzeczywisto ci zagraniczni budowniczowie, 

a Majewski wykonywa  jedynie kopie planów zgodnie z obowi zuj cymi na terenie Ro-
sji przepisami i podpisywa  jako architekt miejski, co u atwia o zatwierdzanie przez w a-
dze gubernialne. Nie obywa o si  przy tym zapewne bez odpowiedniej graty  kacji pie-
ni nej6. Jako autor projektu synagogi post powej w materia ach prasowych z epoki po-
dawany jest w rzeczywisto ci architekt ze Stuttgartu Adolf Wolff. Wydawnictwo para  i 
ewangelicko-augsburskiej jako autora ko cio a w. Jana wymienia przyby ego z Berlina 
budowniczego Ludwika Schreibera. Wiele cennych informacji dostarczaj  notatki praso-
we. W prasie jako autorzy kamienicy scheiblerowskiej wymieniani s  „budowniczowie za-
graniczni”. Gazetowa publikacja wskazuje, e autorem wielu dzie  przypisywanych Ma-
jewskiemu by  zwi zany z zak adami Pozna skiego Juliusz Jung. Warszawski architekt 
i publicysta Zygmunt Ki la ski w 1882 roku na amach „Przegl du Technicznego” poda-

6 por. Krzysztof Stefa ski, Legenda Hilarego Majewskiego, „Tygiel Kultury” 1997, nr 3, s. 77-81; Jacek Strza kow-
ski, Architekci i budowniczowie w odzi do 1944 roku, ód  1997, s. 90-96.
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je, e domy prywatne w odzi budowane s  „przewa nie pod ug planów wykonywanych 
w Berlinie i Wroc awiu”7.  

Autorstwo Hilarego Majewskiego pewne jest w odniesieniu do cerkwi oraz gmachu 
Towarzystwa Kredytowego (projekt ódzkiego architekta miejskiego wypar  propozycje 
architektów warszawskich Bronis awa ochowskiego i Micha a E. B otnickiego). Okre-
lenie w a ciwych rozmiarów dorobku twórczego Hilarego Majewskiego stanowi wszak-
e odr bne zagadnienie i nie wydaje si  w pe ni mo liwe. Na pewno zwery  kowaniu ulec 

musi podawana w publikacjach z lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych XX wieku 
liczba jego dzie , okre lana w setkach obiektów. Je eli twórca ten zaprojektowa  cho by 
10 procent z nich, to i tak by o by to wiele.

Tym samym uzna  nale y, e z szeregu najbardziej reprezentacyjnych gmachów po-
wsta ych w mie cie na pocz tku lat osiemdziesi tych XIX wieku du  cz  projektowali 
twórcy obcy, wywodz cy si  spoza odzi. By o to zrozumia e w sytuacji, gdy nie istnia o 
miejscowe rodowisko architektów, a Hilary Majewski, architekt-urz dnik, nie cieszy  si  
zapewne zbytnim zaufaniem prywatnych inwestorów. Potwierdzaj  to tak e inne wyró -
niaj ce si  dzie a architektoniczne powsta e w odzi w latach osiemdziesi tych XIX wie-
ku. Rodzina Scheiblerów, pragn c upami tni  zmar ego w 1881 roku twórc   nansowej 
pot gi rodu, Karola Scheiblera, postanowi a wznie  na jego cze  kaplic -mauzoleum. 
Szukano autora projektu, organizuj c ogólnopolski konkurs. Hilaremu Majewskiemu po-
wierzono jego organizacj , ale nagrody zdobywali architekci warszawscy. Ostatecznie za-
projektowanie kaplicy zlecono warszawskim twórcom: Edwardowi Lilpopowi i Józefowi 
P. Dzieko skiemu. Pierwszy z nich, spokrewniony z Ann  Scheibler, z domu Werner, by  
tak e twórc  rozbudowy pa acu Scheiblerów. ódzcy katolicy, planuj c wzniesienie no-
wej, okaza ej wi tyni, o wykonanie projektu poprosili w 1886 roku znanego architekta 
warszawskiego, a jednocze nie budowniczego diecezji kujawskiej, Konstantego Wojcie-
chowskiego.

Na terenie odzi od pocz tku lat osiemdziesi tych zaczynaj  pojawia  si  kolejni bu-
downiczowie. By a ju  mowa o Ludwiku Schreiberze, który w ko cu lat siedemdziesi -
tych pracowa  dla Karola Scheiblera. W 1883 roku w przedsi biorstwie Izraela K. Pozna -
skiego zatrudniony zosta  przybysz z Niemiec, Juliusz Jung. Pracowa  przy odbudowie 
spalonej prz dzalni przy ul. Ogrodowej, nadaj c jej obecny kszta t, nast pnie zaprojek-
towa , wed ug informacji prasowych, tak wa ne dla miasta gmachy, jak kamienica Kon-
stadta przy ul. Piotrkowskiej 57, dom Ludwika Geyera, szpital ydowski im. ma onków 
Pozna skich, pa ac Jakuba Hertza8. By  mo e jest on te  pomys odawc  i autorem tak 
wa nego za o enia urbanistyczno-architektonicznego, jakim by  pasa  Meyera z willami 

7 Zygmunt Kisla ski, Kronika bie ca. Ruch budowlany w Królestwie, „Przegl d Techniczny” 1882, z. V, s. 109.
8 W przypadku tej ostatniej budowli, przypisywanej wcze niej Hilaremu Majewskiemu, autorstwo Junga potwier-

dza w swoich wspomnieniach malarz Antoni Piotrowski, dekoruj cy wn trza budowli kilka lat po jej wzniesieniu 
– stwierdza on mianowicie, e „architekt Niemiec da , abym swoim plafonem podniós  pozornie wysoko  plafo-
nu, czyli poprawi  jego b dy architektoniczne”; podane za: Urszula Leszczy ska, Antoni Piotrowski i jego zwi zki 
z Bu gari  „Tygiel Kultury” 2001, nr 4-6, s. 186-191. 
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do wynaj cia9. Ju  wcze niej, w ko cu lat siedemdziesi tych, Juliusz Heinzel sprowadzi  
z Wroc awia budowniczego Otto Gehliga, który zbudowa  jego pa ac przy ul. Piotrkow-
skiej. Gehlig by  majstrem ciesielskim, który prowadzi  tak e prace budowlane i z czasem 
za o y  w asne przedsi biorstwo, zajmuj ce si  tak e projektowaniem. Swoje prace pre-
zentowa  na warszawskiej Wystawie Rolniczo-Przemys owej w 1885 roku, spotykaj c si  
z wysok  ich ocen . W 1889 roku wykona  projekt nowego ko cio a ewangelicko-augs-
burskiego w. Trójcy. Kariera Gehliga jako projektanta na ódzkim gruncie by a znamien-
na dla tutejszej sytuacji braku dobrze wykszta conych architektów. W tym samym czasie, 
oko o 1880 roku, przy okazji budowy kaplicy batystów, przyby  do odzi z Warszawy 
Edward Creuzburg, pierwszy na ódzkim gruncie budowniczy, który reklamowa  si  jako 
wolno praktykuj cy („technik prywatny”), nie zajmuj cy adnej pa stwowej ani fabrycz-
nej posady. Zwi zany by  z tutejszymi przedsi biorcami, wykonywa  dla nich liczne pro-
jekty domów mieszkalnych i budynków fabrycznych.

Powy ej wymienieni budowniczowie – podobnie jak wcze niej wzmiankowani archi-
tekci-urz dnicy – nie byli w stanie stworzy  rodowiska zawodowego we w a ciwym ro-
zumieniu tego s owa. Byli zwi zani z posadami fabrycznymi (poza Creuzburgiem), a przy 
tym posiadali jedynie wykszta cenie techniczne. Obce pochodzenie wp ywa o tak e na to, 
e nie mieli odpowiednich uprawnie  budowlanych obowi zuj cych na terenie Rosji i nie 

mogli o  cjalnie  gurowa  jako autorzy projektów. Wykonane przez nich plany, mo na si  
domy la , podpisywa  architekt miejski lub powiatowy. 

Zal ek interesuj cego nas rodowiska stworzy a w latach osiemdziesi tych grupa ab-
solwentów ódzkiej Wy szej Szko y Rzemie lniczej, którzy studiowali z regu y pó niej 
w petersburskim Instytucie In ynierów Cywilnych. Byli to: Gustaw Landau, Kazimierz 
Stebelski (syn Wincentego, o którym by a mowa wcze niej), Ignacy Stebelski (brak infor-
macji o pokrewie stwie z poprzednimi), Adolf Zeligson, Dawid Landé, Franciszek Che -
mi ski.

ódzka Wy sza Szko a Rzemie lnicza (mieszcz ca si  w budynku przy Nowym Ryn-
ku, obecnie, po rozbudowie, pe ni cym funkcj  Muzeum Etnogra  cznego i Archeologicz-
nego przy pl. Wolno ci), cho  stworzona g ównie w celu kszta cenia specjalistów w dzie-
dzinie w ókiennictwa, sta a si  prawdziw  wyl garni  budowniczych i architektów. Nie-
którzy z nich po uko czeniu Instytutu In ynierów Cywilnych pracowali gdzie indziej, 
np. Aleksander Zachert, in ynier powiatu w guberni siedleckiej, i W adys aw Stachlew-
ski, in ynier powiatu koni skiego. Inny absolwent szko y, Józef Dittrich (Dietrich; 1858-
1909), urodzony w Sochaczewie, studiowa  w petersburskiej Cesarskiej Akademii Sztuk 
Pi knych, któr  uko czy  w 1885 roku ze z otym medalem i stypendium umo liwiaj cym 
uzupe nienie wykszta cenia w Belgii i we Francji (po powrocie wyk ada  w Instytucie 
Technologicznym w Sankt Petersburgu i pe ni  tam funkcj  budowniczego miejskiego)10. 
O kilku innych absolwentach, którzy nast pnie studiowali w Instytucie Technologicznym 

9 Krzysztof Stefa ski, ód , Stuttgart i Juliusz Jung, „Kronika Miasta odzi“ 2003, nr 3-4, s. 171-176.
10 Stanis aw oza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 62.
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AA
Albrecht Stanisław
(ur. 1910, Wrzeszczewice – zm. 1975, Warszawa)
Architekt. Absolwent Gimnazjum im. M. Koperni-
ka w odzi, studiowa  na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej (1927-1932; dyplom uzy-
ska  w 1933 r.) W latach 1937-1939 by  cz onkiem 
Zarz du Oddzia u ódzkiego SARP. Po 1945 r. pra-
cowa  aktywnie w Biurze Odbudowy Stolicy, zaj-
muj c si  dziedzin  urbanistyki i propagandy.

Prace w odzi: *I nagr. w konkursie na ukszta to-
wanie pl. H. D browskiego oraz projekt gmachu 
Urz du Wojewódzkiego, 1938, wspólnie z Janu-
szem Alchimowiczem – projekt o mia ych mo-
dernistycznych rozwi zaniach, niezrealizowany. 
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 2004; 
Strza kowski; Walczak; Warszawska Szko a.

Alchimowicz Janusz  Albrecht Stani-
sław 

Arndt Aleksander 
(ur. 1869, ód  – zm. 1929, ód )
Majster murarski, w a ciciel  rmy budowlanej za-
o onej w 1909 r., która mie ci a si  przy ul. Se-

natorskiej 23. W 1928 r. og oszono jej upad o .
Prace w odzi: budowa: *Resursy Rzemie lniczej 
przy ul. Widzewskiej 117, 1913-1914, wg projek-
tu  A.R. Furuhjelma, pó niejsze kino „Stylowe”, 
nast pnie klub „Cube” przy ul. J. Kili skiego 123; 
*Szko y Powszechnej przy ul. Cegielnianej, 1921-
-1924, wg projektu  W. Lisowskiego, ob. Gim-
nazjum nr 2 przy ul. S. Jaracza 26; * a ni miej-
skiej przy ul. Nawrot, róg Wodnej, 1922-1924, wg 
projektu  W. Lisowskiego, ob. budynek biurowy. 
Wzniós  tak e budynek z naro n  wie  mieszcz -
cy szko  i ko ció  w maj tku B ki, fundacji Jana 
Kijaka, 1918-1919.
Bibliogr.: Brodzka 2008; Strza kowski.

S. Albrecht i J. Alchimowicz, projekt konkursowy 
ukształtowania pl. H. Dąbrowskiego, 1938
wg AiB, 1938

A. Arndt, łaźnia miejska wg projektu W. Lisowskiego, 
1922-1924
Fot. K. Stefański

Albrecht Stanisław
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Balcke Alfred Julian 
(ur. 1857, Berlin – zm. 1909, Berlin)
Architekt berli ski, absolwent tamtejszej Bauaka-
demie, piastowa  funkcj  Hon.-Assistent na Poli-
technice w Berlinie-Charlottenburgu. Do najwa -
niejszych jego dzie  w Berlinie nale a o wn trze 
Sali Reprezentacyjnej Wielkiej Berli skiej Wysta-
wy Sztuki na dworcu Lehrter Bahnhof (1903 r.) 
oraz dom Kempi skiego przy Leipzigerstras-
se (1906 r.). Specjalizowa  si  w wiejskich i pod-
miejskich rezydencjach, okre lanych w terminolo-
gii niemieckiej jako „Landhaus”, które projektowa  
w malowniczym stylu „niemieckiego renesansu”: 
m.in. dom Cornelie Andrenits (1901 r.), dom w Al-
tenhoff (1904 r.).
Prace w odzi: *dom braci Karola i Emila Steiner-
tów przy ul. Piotrkowskiej 272 a i b, 1909-1910 
(podwójny dom o charakterze rezydencji o for-
mach niemieckiego renesansu, budowany przez  r-
m   „Wende i Klause”); projekt obiektu prezen-
towany by  w 1909 r. na Wielkiej Berli skiej Wy-
stawie Sztuki (zachowany w zbiorach Technische 
Hochschule Berlin-Charlottenhof), zast pi  wcze-
niejszy plan o formach neogotyckich wykonany 

przez  L. Lubotynowicza.

Nie mo na te  wykluczy  jego autorstwa w przy-
padku willi R. Richtera przy ul. Placowej 6/8, proj. 
1904 r., przypisywanej  I.S. Stebelskiemu.
Bibliogr.: Kusztelski 1978; Laurentowicz-Granas; Saur, 
Bd 6; Stefa ski 1991; Stefa ski 1997-2; Stefa ski 2001; 
Stefa ski 2003-1; Stefa ski 2005-1; Stefa ski 2007; Thie-
me-Becker, Bd. II.

Baliński Stefan 
(ur. 1794 – zm. 1872)
Architekt warszawski, uko czy  Gimnazjum Wo y -
skie w Krzemie cu, a nast pnie studia architekto-
niczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1820 r. 
budowniczy Komisji Rz dowej Spraw Wewn trz-
nych i Policji, w latach 1825-1840 – budowniczy wo-
jewództwa sandomierskiego, 1840-1850 – budow-
niczy guberni warszawskiej. Profesor architektury 
i perspektywy warszawskiej Szko y Sztuk Pi knych. 
Liczne prace budowlane w Warszawie i Radomiu.
Prace w odzi: *dom B. Lebelta przy ul. Brzezi -
skiej, 1842; * wspó autor projektu szpitala miejskie-
go w. Aleksandra, 1843-1845, przebudowany po 
I wojnie wiatowej na seminarium duchowne; *do-
kona  zmian w projekcie szpitala dla czycy au-
torstwa  H. Marconiego, dostosowuj c go do po-

A. J. Balcke, projekt domu braci Steinertów przy ul. Piotrkowskiej, 1909
ze zbiorów TU Berlin-Charlottenburg

Balcke Alfred
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trzeb ódzkich, zwi kszaj c jego pojemno  do 50 
ó ek oraz wykona  kosztorys prac (1842 r.).

Zatwierdza  równie  projekty, a by  mo e by  ich 
wspó autorem: *dom Karola Gebhardta przy ul. 
Piotrkowskiej 1 (ob. 268), 1844-1845, z  L. Be-
thierem, obiekt o formach klasycznych, nale -
cy do najelegantszych budowli odzi, zakupiony 
nast pnie przez Leonarda Fesslera, przekszta co-
ny pó niej na pa ac Scheiblerów; * budynek go-
spodarczy przy Rynku Bielnikowym, 1845-1851; 
*zatwierdza  te  w 1847 r. odbiór Domu Zgro-
madzenia Majstrów Tkackich („Meisterhaus”) 
przy ul. Piotrkowskiej (ob. 100), wybudowany wg
projektu  L. Bethiera i  B. Witkowskiego.

E. Banasz, teatr „Victoria” przebudowany na kino „Casino”, 1911
ze zbiorów autora

Bibliogr.: Fija ek-Indulski; oza1954; Pop awska 1992; 
Rynkowska 1970; Saur, Bd 6; Stefa ski 2000-2.

Banasz Edward
(ur. 1881, ód )
In . budownictwa, brak bli szych danych bio-
gra  cznych i informacji o wykszta ceniu. Dzia a  
w odzi od ok. 1910 r., w 1913 r. mieszka  przy ul. 
Nawrot 8. W 1920 r. by  cz onkiem Stowarzysze-
nia Techników.
Prace w odzi: *projekt przebudowy „Victo-
ria Skating Palast” przy ul. Piotrkowskiej 67 (  
A. Jankau), dawnego teatru „Victoria”, na kine-
matograf, 1911, ob. kino „Ba tyk”. 
Bibliogr.: Stefa ski 2000-2; Strza kowski.

Begale Antoni 
(ur. 1886, Rozdra ew w Wielkopolsce – zm. 
1962, ód )
Architekt, studiowa  na politechnice w Mona-
chium (1906-1910). W latach 20. XX w. by  cz on-
kiem ódzkiego Ko a Architektów i Budowni-
czych, delegatem na zje dzie Delegacji Architek-
tów Polskich w odzi (1927 r.) oraz na Zjazdach 
Delegatów Zwi zku Stowarzysze  Architektów 
Polskich w Warszawie w 1932 i 1933 r. (by  cz on-
kiem Rady tego  Zwi zku). Uczestniczy  tak e 
w zje dzie nadzwyczajnym w 1933 r., zapocz t-

S. Baliński  (z L. Bethierem), dom K. Gebhardta, następ-
nie L. Fesslera przy ul. Piotrkowskiej, 1844-1845
wg Flatt

Begale Antoni
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A Wa niejsze prace w odzi: *hala sportowa dla 
wojska przy ul. kowej (na skraju parku im. ks. 
J. Poniatowskiego), 1934-1937, ob. hala  lmowa 
Opus Film; *dom w asny przy ul. Narutowicza 128, 
róg ul. L. Krzywickiego, 1936, rozbudowa 1939-
-1942 – pocz tkowo pi trowy, pó niej nadbudo-
wa 2 pi tra i poddasza; *przekszta cenie projektu 
domu mieszkalnego Towarzystwa „Lokator” przy 
ul. cznej, 1931, pierwotny projekt  A. Gold-
berg – 3-pi trowy budynek o wyd u onej, za amu-
j cej si  bryle, formach umiarkowanego moderni-
zmu z akcentami ekspresjonistycznymi; *kamie-
nica przy ul. Gda skiej 116, róg L. Zamenhofa, 
1936-1937 – kamienica o uskokowo zakompono-
wanym naro niku, cz ca cechy ekspresjonistycz-
ne z rodz cym si  „stylem 1937 r.”.
Ponadto projekt domu wypoczynkowego dla pod-
o  cerów w Ga kówku, 1931-1932.
Bibliogr.: Minorski; Olenderek J. 2004; Strza kowski; 
Sumorok 2007-1; Warszawska Szko a; Wysznacki; in-
formacje i materia y archiwalne uzyskane od syna archi-
tekta, prof. J. Derkowskiego.

Diettmar
Architekt. Brak bli szych danych biogra  cznych. 
Pracowa  dla warszawskiego oddzia u niemieckiej 
 rmy „Siemens & Halske”.

Prace w odzi: *projekt hali turbin pierwszej ódz-
kiej elektrowni przy ul. Targowej 1/3, 1905, realiza-
cja 1906-1907, pó niej rozbudowywana, ob. EC-1 
Wschód, w asno  Fundacji Sztuki wiata – bu-
dowla o formach wczesnomodernistycznych z se-
cesyjnym detalem we wn trzu.

Dobrowolski-Odyniec Stanisław 
(ur. 1899, Warszawa – zm. 1968, Warszawa)
Architekt warszawski. Absolwent Wydzia u Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej (1918-1928). 
Bra  udzia  w wielu konkursach architektonicz-
nych w latach mi dzywojennych, specjalizowa  si  
w projektach gmachów u yteczno ci publicznej.
Prace w odzi: *I nagr. w konkursie na projekt 
szko y przy ul. Rokici skiej 41, 1929, wspólnie ze 

 S. Marzy skim; *I nagr. w konkursie na pro-
jekt szpitala wojskowego przy ul. S. eromskiego, 
1934 – obiekt zrealizowany do 1937 (uroczy cie 
otwarty 18 X), nadano mu imi  gen. F. S awoja-
-Sk adkowskiego. Budynek o dynamicznej, mo-
dernistycznej formie, nale y do najlepszych reali-
zacji szpitalnych w Polsce mi dzywojennej Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej 
Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego 
w odzi – Centralny Szpital Weteranów. Usytu-
owany pierwotnie na skraju parku im. ks. J. Po-
niatowskiego, oddzielony zosta  od niego w latach 

Diettmar, elektrownia-hala turbin, 1906-1907
fot. K. Stefański

Diettmar
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70. XX w. wskutek przebicia dwujezdniowej trasy 
szybkiego ruchu (al. A. Mickiewicza). 
Bibliogr.: Bednarkiewicz; Konkursy; Minorski; Olende-
rek J. 2004; Stefa ski 2000; Warszawska Szko a; Wal-
czak.

Dobrzyńska Jadwiga
(ur. 1898,  – zm. lata II wojny wiatowej
Absolwentka Wydzia u Architektury Politechniki 
Warszawskiej (1917-1922), jedna z dwóch pierw-
szych dyplomowanych kobiet-architektów w Pol-
sce, okre lona w ówczesnej prasie jako „pierwsza 
polska architektoniczka”. 

Wspó pracowa a stale z m em  Z. obod , bio-
r c z nim udzia  w okresie mi dzywojennym wielu 
konkursach architektonicznych, zdobywaj c licz-
ne nagrody i wyró nienia. Do ich najwa niejszych 
realizacji nale y sanatorium dzieci ce w Istebnej 
(1929-1936), jedno z czo owych dzie  moderni-
stycznych lat mi dzywojennych.
Prace w odzi: udzia  z  Z. obod  w konkur-
sach na projekty *Domu Ludowego na pl. gen. 
H. D browskiego, III nagr., 1926; *szko y przy ul. 

czyckiej, I nagr. – projekt niezrealizowany, 1925; 
*szko y na Karolewie prz ul. Krzemienieckiej, 
I nagr. – projekt niezrealizowany, 1925; *szko y na 
Brusie u zbiegu ulic Krzemienieckiej i Konstanty-

S. Dobrowolski-Odyniec, projekt konkursowy szpitala wojskowego, 1935 
wg AiB, 1935

S. Dobrowolski-Odyniec, szpital wojskowy, 1935-1938 
Ze zbiorów.....

Dobrzyńska Jadwiga
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nowskiej, I nagr. – projekt niezrealizowany, 1925; 
*Seminarium Nauczycielskiego przy ul. Wysokiej, 
II nagr., 1925; *kolonii mieszkaniowych na Nowym 
Rokiciu, 1928, III nagr.; *szpitala wojskowego przy 
ul. S. eromskiego, 1934, II nagr.
*Tak e projekt sanatorium w Skotnikach pod o-
dzi , 1937. III nagr.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 2004; Wal-
czak; Warszawska Szko a; Wis ocka.

Domaniewski Czesław 
(ur. 1861, Gronkówek k. Sieradza – zm. 1936, 
Warszawa)
Architekt warszawski, absolwent Cesarskiej Aka-
demii Sztuki w Sankt Petersburgu (1889 r.). Po 
studiach osiad  w Warszawie, gdzie wspó praco-
wa  pocz tkowo z  J.P. Dzieko skim. Nast pnie 
pracowa  jako architekt kolei warszawsko-wiede -
skiej, a pó niej tak e i kaliskiej, projektuj c sze-
reg dworców i innych budowli kolejowych, m.in. 
w Kaliszu, Zawierciu, Ciechocinku. Jeden z orga-
nizatrów Wydzia u Architektury Politechniki War-
szawskiej, a nast pnie jego wyk adowca.
Prace w odzi: *dworzec kolejowy ód  Kaliska, 
1902, zburzony ok. 1985 – rzadki przyk ad zasto-
sowania motywów secesyjnych w budowli dwor-
cowej.
Bibliogr.: oza 1954; Minorski; Stefa ski 2000; Stefa -
ski 2001; Warszawska Szko a.

Doński Lew [Lewek, Leon]
(ur. ok. 1880, Radomsko
In . budowniczy. Studiowa  na Politechnice War-
szawskiej (?), dzia a  w odzi aktywnie od ok. 1910 r. 
Od 1912 r. prowadzi   rm  „Ojkos” z   H. H. Gold-
bergiem. Brak ladów dzia alno ci po 1918 r.

J. Dobrzyńska (z Z. Łobodą), projekt konkursowy Domu Ludowego, 1926
wg AiB, 1926

C. Domaniewski, dworzec kolejowy Łódź Kaliska, 1902
ze zbiorów autora

Domaniewski Czesław
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Prace w odzi: *budowa tkalni i przebudowa o  -
cyny na posesji J. Szmulewicza przy ul. Piotrkow-
skiej 80, proj. 1910, 1912, wspólnie z  G. Lan-
dau-Gutentegerem; *nadbudowa kamienicy T. 
Steigerta przy ul. Piotrkowskiej 133, proj. 1911; 
*kamienica O. Szulca przy ul. Piotrkowskiej 175a, 
proj. 1911; *przybudówka w kamienicy L. Fiszera 
przy ul. Piotrkowskiej 47, proj. 1912; *kamienica 
na rogu ul. Nawrot i Miko ajewskiej, 1913 – jeden 
z najciekawszych przyk adów monumentalnych 
kamienic budowanych tu  przed 1914, z motywa-
mi klasycznymi w elewacjach; *II nagr. w konkur-
sie Sekcji Budowlanej przy Komitecie Robót Pu-
blicznych na projekt gmachu dla 4 szkó  pocz tko-
wych, 1915, wspólnie z  H. Goldbergiem.
Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej; Pop awska 1992; 
Stefa ski 2001; Strza kowski.

Dürring Krzysztof Wilhelm 
(ur. data nieznana, Malterdingen w Wlk.  
Ks. Bade skimdata i miejsce nieznane)

Architekt. Brak informacji o wykszta ceniu. 
W Polsce od 1805 r., od 1810 r. by  konduktorem 
budowniczym w Warszawie, od 1815 r. – budow-
niczym Izby Administracyjnej Dochodów Koron-
nych. W latach 1823-1827 pe ni  funkcj  budow-
niczego obwodu czyckiego, nast pnie do 1841 r. 
– obwodu stanis awowskiego.
Jako budowniczy obwodu czyckiego, w grani-
cach którego znajdowa a si  ód , odegra  znacz c  
rol  w powstawaniu przemys owej osady w odzi. 
W wi kszym stopniu zaanga owany by  jednak 

w latach 20. XIX w. w tworzenie osady przemy-
s owej w Zgierzu, a sprawami ódzkimi zajmowa  
si  g ównie jego pomocnik  J. Maliszewski.
Wa niejsze prace w odzi: *typowe projekty do-
mów r kodzielniczych w pierwszym okresie two-
rzenia osad przemys owych odzi, 1823-1827, 
*projekt zak adu bielnikowego przy ul. w. Emilii, 
wspólnie z hydrotechnikiem wojewódzkim Wil-
helmem Thomasem; *nadzór nad budow  ratu-
sza, 1826-1827 i ko cio a ewang.-augsb. w. Trój-
cy, 1826-1828, przy Nowym Rynku wg projektu 

 B. Witkowskiego.
Bibliogr.: oza 1954; Raciborski; Pop awska 1973; Po-
p awska 1992; Rynkowska 1951; Rynkowska 1970; Ste-
fa ski 1994-1; Stefa ski 2000; Stefa ski 2001.

Dziekoński Józef Pius
(ur. 1844, P ock – zm. 1927, Warszawa)
Architekt warszawski, absolwent Szko y Real-
nej w Warszawie (1860 r.) oraz tamtejszej Szko y 
Sztuk Pi knych (1866 r.). Studia uzupe nia  w Ce-
sarskiej Akademii Sztuk Pi knych w Petersburgu 
(1871 r.). Jeden z najwybitniejszych architektów 
polskich prze omu XIX i XX w., czo owy neogoty-
cysta na ziemiach zaboru rosyjskiego, specjalizu-
j cy si  w architekturze sakralnej. W swoich dzie-
ach, zw aszcza powsta ych na pocz tku XX w., 

stosowa  motywy renesansowe i barokowe. Au-
tor takich wybitnych dzie , jak ko cio y w. Flo-
riana na Pradze (1888-1901) Zbawiciela (1901-
-1907) w Warszawie, Wniebowzi cia NMP w Bia-
ymstoku (1900-1905), Opieki NMP w Radomiu 

(1898-1908), tak e ko cio a w Kazimierzu nad Ne-

L. Doński, kamienica na rogu ob. ulic Nawrot 
i H. Sienkiewicza, 1913
fot. B. Szafrańska

K. W. Dürring,  domy rękodzielnicze przy ul. Piotrkowskiej 
ze zbiorów autora

Dziekoński Józef
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A Normalnego”, 1824 r.  – kosztorys wykona   L. Be-
thier; *projekt typowy domu prz dków lnu przy ul. 
Wólcza skiej i Zarzewskiej, 1825 – parterowe pro-
ste domy o konstrukcji ryglowej; aden z nich si  
nie zachowa . 
Bibliogr.: oza 1954; Pop awska 1973-1; Pop awska 1992; 
Rynkowska 1951; Rynkowska 1970; Stefa ski 2001.

Manasterski [Monasterski] Stefan
Architekt warszawski. Brak bli szych danych bio-
gra  cznych i informacji o wykszta ceniu.

Marconi Henryk 
(ur. 1792, Rzym – zm. 1863, Warszawa)
Architekt warszawski, wybitny przedstawiciel pol-
skiego historyzmu, twórca o olbrzymim dorobku. 
Do Polski przyby  w 1822 r. wezwany przez gen. 
Ludwika Paca dla uko czenie jego neogotyckie-
go pa acu w Dowspudzie. W pó niejszym czasie 
wzniós  dziesi tki dzie  zarówno w Warszawie, 
jak i wielu innych miejscowo ciach na terenie ca-
ego kraju. Pracowa  na zlecenia prywatne, ale tak-
e jako architekt rz dowy, pe ni c funkcje budow-

niczego Komisji Rz dowej Spraw Wewn trznych 
i Duchownych oraz Rady Ogólnej Budowniczej 
Królestwa Polskiego. W latach 1851-1858 wyk a-
da  jako profesor architektury i perspektywy war-
szawskiej Szko y Sztuk Pi knych.
W swoich dzie ach preferowa  formy klasyczno-
-renesansowe, ale znany by  tak e jako twórca bie-
g y w stosowaniu motywów neogotyckich. Cz  
swoich prac opublikowa  w zeszytach Zbiór pro-
jektów..., Warszawa 1838-1843. By  autorem kilku 
rozpraw z dziedziny architektury. Do najwa niej-
szych jego dzie  nale : pa ac L. Paca w Dowspu-
dzie (zachowany w ruinie) i w Warszawie przy ul. 
Miodowej, dworzec kolei warszawsko-wiede -
skiej w Warszawie (nie istnieje), ko cio y w. Ka-
rola Boromeusza i Wszystkich wi tych w War-
szawie, ko ció  w. Anny i mauzoleum Potockich 
w Wilanowie.
Prace w odzi: *tzw. jatki rze niczo-piekarnicze 
przy ul. Nowomiejskiej, w zach. pierzei Starego 
Rynku, zwane jatkami Marconiego, 1841-1842 
– za o enia na planie prostok ta z dziedzi cem 
wewn trznym otoczonym sklepami, z arkado-
w  cian  frontow  od strony Rynku; zburzone 
w 1948; *szpital w. Aleksandra przy Rynku Fa-
brycznym (pó niej plac Szpitalny), 1845 – wybu-
dowany wg planu szpitala dla czycy adaptowa-

Prace w odzi: *I nagr. w konkursie na koloni  
mieszkaln  na Polesiu Konstantynowskim, 1928 
– wspólnie z Remigiuszem Ostoja-Chodkowskim.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 1990; Olen-
derek J. 2004; Walczak.

S. Manasterski, projekt konkursowy kolonii 
mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskim, 1928
wg AiB, 1928

H. Marconi, projekt jatek piekarniczo-rzeźniczych na Starym Rynku, 1840-1841
wg H. Marconi, Zbiór projektów architektonicznych..., Warszawa 1839

Manasterski Stefan
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Anego do ódzkich potrzeb przez  S. Bali skie-
go; pi trowy budynek o uproszczonych formach 
neorenesansowych, rozbudowany pó niej o nowe 
skrzyd o (  I. Markiewicz). Obecnie po gruntow-
nej przebudowie i rozbudowie (  J. Kaban) mie-
ci si  tam seminarium duchowne przy ul. w. Sta-

nis awa Kostki.
Bibliogr.: Fija ek-Indulski; oza 1954; PSB, t. XXI; 
Rynkowska 1970; Stefa ski 2000-2; Stefa ski 2001; 
Stra kowski.

Marconi Władysław 
(ur. 1848, Warszawa – zm. 1915, Warszawa)
Warszawski architekt i konserwator, syn  H. Mar-
coniego i spolonizowanej Szkotki Ma gorzaty z He-
itonów; by  wychowywany przez matk  w wierze 
ewang.-reform. (kalwi skiej). Absolwent Cesar-
skiej Akademii Sztuk Pi knych w Sankt Peters-
burgu (1874 r.). Jest autorem wielu dzie  w War-
szawie, m.in. hotelu „Bristol” (1902 r.), licznych 
kamienic. Budowa  gmach Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego „Rosja” przy ul. Marsza kowskiej 
(1901 r.) wg konkursowego projektu ódzkich ar-
chitektów  O. Gehliga i  P. Brukalskiego.

Jako cz onek ko cio a kalwi skiego projektowa  
obiekty zwi zane z tym wyznaniem, m.in. ko-
ció  w Kucowie ko o Be chatowa (1896 r.; zbu-

rzony). Aktywnie dzia a  równie  na polu spo ecz-
nym i kulturalnym, by  jednym ze wspó za o ycie-
li Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz o ci 
i warszawskiego Ko a Architektów.
Prace w odzi: *niezrealizowany projekt ko cio-
a ewang.-reform. na rogu ulic Pa skiej i Radwa -

skiej, 1913 – z zastosowaniem motywów renesan-
sowych o charakterze „rodzimym”.
Bibliogr.: oza 1954; PSB, t. XXI; Rudowska; Stefa ski 
1995.

Margulies Jezajasz  [Izajasz, Szaja, Józef]
(ur. 1864, Zamo )
In . technolog, absolwent Wydzia u Mechanicz-
nego Politechniki w Rydze (1883-1888). W latach 
1888-1890 pracowa  przy budowie papierni na Lu-
belszczy nie. W latach 1892-1908 zatrudniony by  
w zak adach Markusa Silbersteina. Od 1908 r. pro-
wadzi  praktyk  prywatn , posiada  biuro technicz-
ne przy ul. Nawrot 8. W 1909 r. sprawowa  nadzór 
nad budow  15 obiektów, zajmowa  si  tak e za-
k adaniem instalacji elektrycznych.

W. Marconi, projekt kościoła ewang.-reform., 1913
ze zbiorów parafi i ewang.-reform. w Łodzi

Margulies Jezajasz
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A Piwowarczyk Stefan
(ur. 1895 – zm. 1957)
Architekt krakowski. Studia uko czy  w 1924 r.
Prace w odzi: *II nagroda (ex aequo z  J. Do-
brzy sk  i Z. obod ) w konkursie na projekt 
Domu Ludowego, 1926.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Walczak. 

wielu wzniesionych tam budowli, m.in. gmachu mu-
zu ma skiego Towarzystwa Dobroczynno ci „Isma-
ilie” w stylu gotyku weneckiego (1908-1913), hotelu 
„Nowa Europa” (1909 r.), polskiego ko cio a Nie-
pokalanego Pocz cia NMP o formach katedralnego 
gotyku (1909-1913; zburzony w 1931 r. przez bol-
szewików), wielu domów mieszkalnych. Od 1925 r. 
przebywa  w Polsce, gdzie pracowa  dla Wojska 
Polskiego. Pó niej wyjecha  do Francji.
Prace w odzi: *Prokuratura Garnizonowa przy ul. 
Konstantynowskiej 83, ok. 1926 – budynek o cechach 
klasycyzmu akademickiego; *Hotel Garnizonowy 
przy ul. Konstantynowskiej 81, 1927-1928, ob. Hotel 
„Reymont” – forma zmodernizowana z elementa-
mi art déco; *domy o  cerskie przy ul. w. Jerzego, 
1927-1928.
Bibliogr.: Fatu ajew-Figarow; Fatu ajew-Sejfu a; Olen-
derek J. 2004.

Popławski Wacław
Mistrz murarski, budowniczy zajmuj cy si  tak e 
projektowaniem. Brak bli szych danych o jego y-
ciu i wykszta ceniu. Na pocz tku XX w. prowadzi  
 rm  budowlan  w Warszawie.

S. Piwowarczyk, projekt konkursowy Domu Ludowego, 
1926
wg PT, 1926

Płoszko Józef 
(ur. 1867)
Architekt, in . cywilny. Kszta ci  si  Cesarskiej 
Akademii Sztuk Pi knych, a nast pnie w Instytucie 
In ynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu. W la-
tach 1895-1897 pracowa  w Kijowie, po czym zo-
sta  zaproszony przez Józefa Gos awskiego do Baku, 
gdzie obj  posad  architekta dzielnicowego. Od 
1906 r. by  architektem miejskim Baku. Jest autorem 

J. Płoszko, Prokuratura Garnizonowa przy 
ob. ul. Legionów 83, ok. 1926
fot. K. Stefański

J. Płoszko, dawny Hotel Garnizonowy przy 
ul. Legionów 81, 1927-1928
fot. K. Stefański

Piwowarczyk Stefan
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ACzynny w odzi i regionie od ko ca XIX wieku do 
lat 20. XX w. W latach 1897-1902 pracowa  przy 
budowie ko cio a ewang.-augsb. w Tomaszowie 
Mazowieckim prowadzonej przez  J. Wende.
Prace w odzi: *budowa Teatru „Polskiego” przy 
ul. Cegielnianej, ob. po przebudowach Teatr im. 
S. Jaracza przy ul. S. Jaracza, 1909 – wg projektu 

 D. Landego; *projekt willi Kestenbergów przy 
ul. G. Narutowicza 59, 1923 – o formach „polskie-
go renesansu”, nast pnie zamieniony na projekt 
w stylu klasycyzuj cym, jednak w sierpniu 1923 r., 
ju  w trakcie budowy, jego plany zast pione zosta-
y nowym projektem autorstwa  J. Münza.

Przypuszczalnie to samy z autorem rozbudowy 
gotyckiego ko cio a w Ko skich w latach 1902-
-1903 w stylu neogotyckim.
Bibliogr.: Stefa ski 2003-1; Strza kowski; Katalog Za-
bytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 5.

Prawitz Hermann
(ur. 1896, ód   – zm. lata II wojny wiatowej)
Architekt. Uko czy  szko  redni  w odzi, od 
1912 r. pracowa  w biurze budowlanym ojca, Al-
fonsa, w latach 1913-1914 w  rmie  „Wen-
de i Klause”, 1915-1916 w  rmie  A. Arnd-
ta. W latach 1918-1922 odby  s u b  wojskow . 
W 1922 r. pracowa  w biurze  W. Lisowskie-
go, bior c udzia  w projektowaniu szkó . W latach 
1922-1927 studiowa  na Politechnice Gda skiej, 
natomiast w latach1925-1928 – dla kolei w Gda -
sku. W latach 1928-1929 oraz 1930-1931 zosta  
zatrudniony w odzi w Inspekcji Budowlanej. Na-
le a  do Towarzystwa piewaczego przy ewang.-

augsb. para  i w. Trójcy, dla którego zaprojektowa  
siedzib .
Prace w odzi: *„Saengerhaus” para  i ewang.-
augsb. w. Trójcy przy ul. 11-go Listopada 21, 
1933, a ob. Teatr „Powszechny” przy ul. Legio-
nów.
Bibilogr.: Strza kowski.
 
Prokofi ew Mikołaj
Architekt rosyjski, in . cywilny. Absolwent Insty-
tutu In ynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu, 
od 1879 r. na s u bie rz dowej w Ministerstwie 
Spraw Wewn trznych, architekt miejski w Rosji. 
W latach 1886-1892 pe ni  funkcj  architekta gu-
bernialnego pomocnika in yniera guberni piotr-
kowskiej J. Nowackiego.
Prace w odzi: *wykona  urz dowe kopie planów 
ko cio a ewang.-augsb. w. Trójcy w odzi, 1889 – 
wg projektu  O. Gehliga, wys ane do zatwierdze-
nie w Ministerstwie Spraw Wewn trznych w Sankt 
Petersburgu. Mia o to przyspieszy  akceptacj  pro-
jektu wobec faktu, e Gehlig nie posiada  odpowied-
nich uprawnie  do projektowania na terenie Rosji.
Bibliogr.: Stefa ski 1995-1.

Przedpełski Stefan
(data i miejsce nieznane – data i miejsce nieznane)
Brak informacji biogra  cznych i danych o wy-
kszta ceniu. Zapewne na prze omie XIX i XX w. 
zatrudniony by  w zak adach L. Geyera. 
Prace w odzi: *budynki przemys owe zak adów L. 
Geyera przy ul. Piotrkowskiej 278 i 297/301, proj. 
1899-1903 – obiekty po stronie nieparzystej ul. 
Piotrkowskiej w wi kszo ci wyburzone w 2008 r.
Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej.

Przybylski Czesław 
(ur. 1880, Warszawa – zm. 1936, Warszawa)
Architekt warszawski, jeden z najwybitniejszych 
twórców polskich I po . XX w. Absolwent Po-
litechniki Warszawskiej, wykszta cenie uzupe -
nia  w paryskiej École des Beaux-Arts i w Karls-
ruhe. Po I wojnie wiatowej by  profesorem Wy-
dzia u Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Autor wielu reprezentacyjnych gmachów w War-
szawie, nale cych do nurtu klasycyzmu akade-
mickiego i klasycyzmu zmodernizowanego (tzw. 
pó modernizm), m.in. Teatr Polski (1912 r.), Te-
atr Narodowy (1924 r.), Ministerstwo Spraw Woj-
skowych (1924 r.), gmach Funduszu Kwaterun-

H. Prawitz, dawny „Sängerhaus”, ob. Teatr „Powszech-
ny” przy ul. Legionów,  1933
fot. K. Stefański

Przybylski Czesław
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A

C. Przybylski, projekt Teatru Miejskiego, 1924
wg AiB, 1936

C. Przybylski, projekt konkursowy Gmachu Reprezentacyjnego, 1927
wg AiB, 1936

Przybylski Czesław
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Aku Wojskowego przy Krakowskim Przedmie ciu 
(1933 r.).
Prace w odzi: *projekt Teatru Miejskiego, 1924 
– monumentalny gmach o uproszczonych formach 
klasycznych, niezrealizowany – mia  stan  na te-
renie obecnego parku im. S. Moniuszki, naprzeciw 
dworca ód  Fabryczna, rozpocz to ju  kopanie 
jego fundamentów, lecz prace przerwano z powo-
du braku odpowiednich funduszy; *I nagr. w kon-
kursie na Gmach Reprezentacyjny Urz du Miasta 

odzi, 1927 – lekka, dynamiczna forma o charakte-
rze modernistycznym z wie  jako akcentem werty-
kalnym; niezrealizowany – budynek mia  by  roz-
budow  siedziby Magistratu przy pl. Wolno ci, ob. 
gmach Muzeum Archeologicznego i Etnogra  cz-
nego przerzucon  ponad ul. Pomorsk .
B dnie przypisywano mu projekt budynku Zarz -
du Miejskiego przy ul. W. Lindleya 1/3 (  A. Lesz-
czy ski).
Bibliogr.:  oza 1954; Minorski; Olenderek J. 2004; Ol-
szewski; PSB, t. XXVI; Wis ocka.

Puciata Ryszard 
(ur. 1852, Warszawa)
In .-technolog. Absolwent Instytutu Technologiczne-
go w Sankt Petersburgu (1878 r.). Od 1881 r. dzia a  
na terenie guberni piotrkowskiej, w 1899 r. zosta  
zatrudniony w Wydziale Budownictwa w Warsza-

wie. W odzi dzia a  ok. 1910 r.. W 1913 r. opubliko-
wa  w „Nowej Gazecie ódzkiej” krytyczny artyku  
na temat sytuacji panuj cej w ódzkim budownictwie.
Prace w odzi: *o  cyna mieszkalno-gospodarcza 
na posesji K. Olszowskiego przy ul. Piotrkowskiej 
92, proj. 1911; *kamienica Sz. Bernhajma przy ul. 
Konstantynowskiej, róg ul. D ugiej, proj. 1911 – 
du a naro na kamienica z detalem secesyjnym 
w elewacjach; *dom przy Radwa skiej 51, 1913.
Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej; Jordan; Ksi ga; 
Stefa ski 2001; Strza kowski; Wawrykiewicz.

Putowski Stefan
(ur. 1903, Warszawa – zm. 1985, Warszawa)
Architekt i urbanista warszawski. Absolwent Wy-
dzia u Architektury Politechniki Warszawskiej 
(1923-1933). By  wspó autorem planu generalne-
go Warszawy, planu zagospodarowania doliny Wi-
s y, a po 1945 r. wspó projektantem Domu S owa 
Polskiego i kina „Moskwa”.
Prace w odzi: *III nagr. w konkursie na projekt 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1937 – wspólnie z Ta-
deuszem Kaszubskim.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Walczak.

R
Ranck Christopher
(ur. 1869, Stade – zm. 1951, Hamburg)
In . dr, niemiecki architekt i urbanista, naczelnik 
Wydzia u Budownictwa w Hamburgu. Autor wie-
lu realizacji architektonicznych w tym mie cie, za-
równo przed, jak i po I wojnie wiatowej, a tak e 
publikacji naukowych, w tym pracy Das Hambur-
ger Bürgerhaus. Seine Bau- und Kunstgeschich-
te, Hamburg 1911 (wspólnie z Albertem Erbe). 
W 1916 r. zosta  zaproszony do odzi przez nie-
mieckie w adze okupacyjne, do 1918 r. pe ni  funk-
cj  radcy budowlanego w ódzkim Magistracie.
Prace w odzi: *opracowanie „Planu zabudowania 
dla miasta odzi” (po powi kszeniu jego obszaru 
w 1915 r.), 1917; *zaopiniowanie planu regulacyj-
nego miasta autorstwa  W. Michalskiego, 1928.
Bibliogr.: Jaworowski-Walczak; Olenderek J. 2004; Ste-
fa ski 2003; Strza kowski; „W sprawie...”; strona inter-
netowa: kmkbuecholdt.de.

R. Puciata, kamienica na rogu ob. ul. Gdańskiej 
i Legionów, 1911
fot. K. Stefański

Ranck Christopher


