Wstęp

Od lat obserwuje siĊ rosnące zainteresowanie architekturą dawnej àodzi, wyraĪające siĊ miĊdzy innymi coraz wiĊkszą liczbą wydawnictw poĞwiĊconych temu tematowi.
Wobec powyĪszego coraz pilniejsza wydawaáa siĊ potrzeba opracowania publikacji dotyczącej Ğrodowiska miejscowych architektów i budowniczych, tworzących w okresie do
II wojny Ğwiatowej – ludzi, którym zawdziĊczamy architektoniczny ksztaát zasadniczej
czĊĞci miasta. JuĪ wczeĞniej w wielu wydawnictwach pojawiaáy siĊ informacje na temat
áódzkich architektów, kilku z nich doczekaáo siĊ skrótowego omówienia twórczoĞci – bądĨ
w formie artykuáów, bądĨ haseá w leksykonach lub Polskim Sáowniku Biogra¿cznym1.
Wiele zawartych tam informacji byáo jednak nieĞcisáych bądĨ faászywych. Tym bardziej
wydawaáo siĊ konieczne stworzenie opracowania, w którym dokonano by rewizji dotychczasowego stanu badaĔ na ten temat w oparciu o nowe ustalenia.
W 1997 roku ukazaáa siĊ publikacja Jacka Strzaákowskiego Architekci i budowniczowie w àodzi do roku 1944, której zasadniczą czĊĞü stanowiá leksykon áódzkich twórców.
Opracowanie to, choü przyniosáo szereg nowych, cennych informacji, ze wzglĊdu na niewielki nakáad, broszurowe wydanie, a przede wszystkim z powodu licznych báĊdów faktogra¿cznych, nie mogáo speániü zadania, jakim byáo by moĪliwie peáne ukazanie sylwetek
áódzkich architektów i budowniczych dziaáających w najwaĪniejszych dla rozwoju miasta epokach. Autor jest przy tym historykiem biogra¿stą, co zaowocowaáo uwypukleniem
faktów biogra¿cznych i powiązaĔ rodzinnych poszczególnych postaci, z niewielkim tylko
uwzglĊdnieniem zagadnieĔ dotyczących problematyki architektonicznej.
Niniejsza publikacja koncentruje siĊ na faktach najistotniejszych dla áódzkiej architektury. Prezentuje sylwetki 246 áódzkich architektów i budowniczych bądĨ ¿rm budowlanych, dziaáających w àodzi od okoáo roku 1820, poprzez epokĊ przemysáowego rozwoju,
aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej. Rok 1939 zamyka najciekawszy okres dziejów áódzkiej architektury. Kolejne lata, juĪ pod okupacją niemiecką, stanowią odrĊbną, szczególną
epokĊ, bĊdącą tematem osobnych opracowaĔ. Okres po II wojnie Ğwiatowej dopiero staje
siĊ tematem systematycznych badaĔ i musi minąü jeszcze sporo czasu, nim bĊdzie moĪna
podjąü próbĊ obiektywnego spojrzenia na przemiany urbanistyczno-architektoniczne, jakie przyniósá miastu – w tym takĪe na dziaáalnoĞü tworzących w tym okresie architektów.
Za zamkniĊtą uznaje siĊ epokĊ, nazywaną umownie okresem dawnej àodzi, kiedy to
w ciągu XIX i na początku XX wieku, do wybuchu I wojny Ğwiatowej, budowano miasto
bĊdące centrum przemysáu wáókienniczego, a nastĊpnie, w latach miĊdzywojennych, starano siĊ ten peáen negatywnych cech organizm uzdrowiü i unowoczeĞniü. LudĨmi, którzy
wcielali w Īycie koncepcje wáadz oraz prywatnych inwestorów, byli architekci i budowniczowie projektujący i wznoszący gmachy. Im wáaĞnie poĞwiĊcona jest niniejsza publikacja.
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Wyczerpującej monogra¿i autorstwa Justyny Brodzkiej doczekaá siĊ jedynie Wiesáaw Lisowski. Bibliogra¿a tematu podana jest na koĔcu publikacji.
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W tym miejscu naleĪy podjąü kwestiĊ terminologii, związaną ze stosowaniem pojĊü
„architekt” i „budowniczy”, która pojawia siĊ w podtytule ksiąĪki. Jako „architekta” rozumiemy osobĊ wykonującą projekt, a wiĊc dziaáającą twórczo, niezaleĪnie od tego, czy
taki tytuá ona formalnie posiadaáa. Wiadomą rzeczą jest bowiem zmiennoĞü nomenklatury
technicznej, np. czĊste zamienne stosowanie pojĊü „architekt” i „inĪynier”. Formalne tytuáy zaleĪaáy od zajmowanego stanowiska bądĨ wyksztaácenia: niektóre uczelnie nadawaáy
tytuá architekta, inne – jedynie inĪyniera. I tak, stanowiący w àodzi duĪą grupĊ absolwenci petersburskiego Instytutu InĪynierów Cywilnych posiadali tytuá „inĪyniera cywilnego”,
ale w praktyce posáugiwali siĊ formuáą „inĪynier architekt”. Projektowaniem zajmowali
siĊ takĪe absolwenci innych wydziaáów niĪ budowlane – mechanicznych i technologicznych. Posáugiwali siĊ oni z reguáy formalnym tytuáem „inĪyniera technologa”. Charakterystycznym dla àodzi zjawiskiem byli budowniczowie legitymujący siĊ jedynie Ğrednim
wyksztaáceniem technicznym bądĨ nie posiadający nawet takich kwali¿kacji (nie znamy
poziomu wyksztaácenia wielu áódzkich twórców). NiezaleĪnie jednak od braku uprawnieĔ,
wykonywali oni plany, co pozwala nam uĪyü w stosunku do nich okreĞlenia „architekt”.
WiĊksze wątpliwoĞci moĪe budziü pojĊcie „budowniczy”, przez które rozumiemy z reguáy osobĊ realizującą plany, kierującą budową danego obiektu. Traktujemy ją raczej jako
organizatora prac niĪ bezpoĞredniego wykonawcĊ. Budowniczymi są wiĊc wáaĞciciele
¿rm budowlanych lub budowlano-architektonicznych, wykonujący teĪ kosztorysy, a niekiedy zdradzający ambicje twórcze. Budowniczymi w tym sensie byli teĪ przedsiĊbiorcy z wczeĞniejszych dziesiĊcioleci rozwoju àodzi, zwani enterprenerami (otrzymywali
w wyniku licytacji zlecenie na realizacjĊ danego obiektu). CzĊsto byli to ludzie niewiele
mający wspólnego z architekturą, a jedynie widzący w podjĊciu siĊ zadania realizacji danego gmachu szansĊ na wzbogacenie siĊ. Ich rola polegaáa na podnajmowaniu wykonawców poszczególnych prac i nabywaniu materiaáów budowlanych – oczywiĞcie za jak najniĪszą cenĊ, kosztem jakoĞci obiektu.
Ale okreĞlenie „budowniczy” sugeruje takĪe bezpoĞredniego wykonawcĊ prac, ¿zycznie wznoszącego obiekt: chodzi tu o murarzy, cieĞli i innych majstrów czynnie uczestniczących w budowie. CzĊsto wáaĞnie tacy majstrowie murarscy (we wczeĞniejszej nomenklaturze „mularze”) lub ciesielscy stawali siĊ wáaĞcicielami ¿rm budowlanych. W niniejszym
opracowaniu majstrowie uwzglĊdniani są jedynie w odniesieniu do najwczeĞniejszego
okresu rozwoju miasta, z pierwszej poáowy XIX wieku, gdy wobec maáego jeszcze skomplikowania prac i braku jej mechanizacji odgrywali znaczniejszą rolĊ i w pewnym stopniu
decydowali o ostatecznej formie obiektu. W ciągu II poáowy XIX stulecia záoĪonoĞü prac
budowlanych i rosnąca specjalizacja sprawiaáa, Īe rola poszczególnych murarzy i cieĞli
malaáa, a na pierwszy plan wysuwali siĊ przedsiĊbiorcy budowlani, wáaĞciciele ¿rm. Dlatego zwykli majstrowie z tego okresu, jak i z pierwszych dekad XX wieku, czy teĪ nawet
wáaĞciciele mniejszych ¿rm budowlanych, którzy nie zapisali na swoim koncie znaczniejszych realizacji, i o których niewiele wiemy, nie są w niniejszej publikacji uwzglĊdniani.
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Musimy przy tym pamiĊtaü, Īe pojĊciem „budowniczy” czĊsto umownie okreĞla sie teĪ
architekta jako twórcĊ gmachu2.
W leksykonie starano siĊ uwzglĊdniü wszystkich architektów i budowniczych o istotnym dorobku dziaáających w àodzi do 1939 roku. W przypadku architektów niekiedy
chodzi jedynie o dziaáalnoĞü w sensie wykonania projektu, podczas gdy sam twórca nie
mieszkaá i niekiedy nawet nigdy nie pojawiá siĊ na terenie miasta. Dotyczy to wielu artystów niemieckich, których dzieáa po dziĞ podziwiamy w àodzi. W pewnych przypadkach wiąĪe siĊ to z wykonaniem dla miasta projektu niezrealizowanego. Sytuacja taka ma
miejsce w przypadku konkursów architektonicznych dotyczących planowanych áódzkich
inwestycji. Przy okazji takiego zdarzenia pojawia siĊ problem, czy umieszczaü w leksykonie nazwiska wszystkich architektów biorących udziaá w konkursowych zmaganiach.
Zdecydowano siĊ na uwzglĊdnianie jedynie zdobywców nagród i wyróĪnieĔ. Naturalnie,
Īe w pewnych przypadkach zamieszczenie nazwiska danej postaci bądĨ nie uwzglĊdnienie innej uznaü naleĪy za wybór subiektywny autora leksykonu.
W publikacji znalazáo siĊ takĪe kilku geometrów i urbanistów, których praca – z caáą
pewnoĞcią lub jedynie przypuszczalnie – nie ograniczaáa siĊ tylko do wykonania planów
istniejącego ukáadu miasta, ale takĪe do wytyczania przestrzeni miejskiej, projektowania
siatki ulic i placów. Nim architekt i budowniczy rozpocznie swoją pracĊ, wczeĞniej urbanista projektuje, a geometra wytycza linie zabudowy. Tak wiĊc i oni winni byü traktowani jako twórcy zabudowy miasta. Na temat ich dziaáalnoĞci w àodzi w XIX wieku nie
mamy jednak zbyt wielu pewnych informacji, a w okresie najbardziej intensywnego rozwoju miasta nie odegrali oni, niestety, znaczącej roli, co pociągnĊáo za sobą bardzo negatywne skutki. Epoką, w której znaczenie urbanistów wzrosáo, byáy lata miĊdzywojenne,
choü wiĊkszoĞci ich postulatów nie zdoáano wówczas urzeczywistniü. W leksykonie nie
uwzglĊdniono natomiast inĪynierów tworzących infrastrukturĊ miejską – budujących linie tramwajowe, sieü elektryczną i wodno-kanalizacyjną, choü i oni wnieĞli swój wkáad
w powstanie àodzi. Uznano jednak, Īe uwzglĊdnienie ich nazwisk w zbyt istotny sposób
zmieniáoby charakter opracowania.
W leksykonie zamieszczono nazwiska kilku postaci, których z pewnoĞcią nie moĪna
zaliczyü w poczet budowniczych, architektów czy urbanistów, ale które wniosáy wkáad
w ksztaát przestrzenny lub zabudowĊ miasta, jak choüby burmistrz àodzi Antoni Czarkowski i prezes Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmund RembieliĔski. Do wyjątków
naleĪy równieĪ Zygmunt KislaĔski, który nie tworzyá w àodzi w sposób bezpoĞredni, ale
z innych wzglĊdów zasáuĪyá na to, by znaleĨü siĊ w niniejszym opracowaniu.
Zastosowany ukáad haseá ma na celu zapewniü czytelnoĞü i jasnoĞü przekazywanych
informacji. Dane biogra¿czne sprowadzono przy tym do koniecznego minimum, koncentrując siĊ na dorobku twórczym danej postaci. NaleĪy zwróciü uwagĊ na liczne trudnoĞci,
jakie towarzyszyáy realizacji przyjĊtych w leksykonie zaáoĪeĔ. JuĪ sama forma nazwiska
2

Problemy te omawiane są w publikacji „Architekt – budowniczy – majster murarski. Materiaáy z sesji naukowej
Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, 24-25 listopada 2004 roku” (red. Hanna Faryny-Paszkiewicz, Maágorzata Omilanowska i Jakub Sito), Warszawa 2007.
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i imienia czĊsto wzbudza kontrowersje – wynika to ze specy¿cznego, wielonarodowoĞciowego charakteru dawnej àodzi oraz ze stosowania w urzĊdowych, zachowanych w áódzkim archiwum, dokumentach rosyjskiego zapisu cyrylicą. KaĪde imiĊ i nazwisko podlegaáo wiĊc transkrypcji, co przy ponownym przekáadaniu ich na zapis áaciĔski powodowaáo (i nadal powoduje) znieksztaácenia. Mieszanka narodowoĞciowa niosáa za sobą liczne
brzmienia imion: Carl, Karl, Karol; Louis, Ludwik, Ludwig oraz nazwisk. Imiona niemieckie w polskich publikacjach, co zrozumiaáe, podawane byáy w polsko brzmiącej wersji; w przypadku miejscowych twórców polsko brzmiące imiĊ przyjĊto jako obowiązujące.
Wiele problemów przysparzaáy nazwiska obce, które nagminnie znieksztaácano – w prasie
polskojĊzycznej nazwiska niemieckie lub innego obcego pochodzenia byáy czĊsto przekrĊcane, np.: August Furuhjelm stawaá siĊ Furhjelmem, Furuhelmem, Furgielmem; Paweá
(Paul) Riebensahm podawany byá jako Rübensahm bądĨ Ribensahm. Szczególne problemy niosáy ze sobą Īydowskie imiona i nazwiska, których pisownia nie byáa do koĔca ustalona – dobrym przykáadem moĪe tutaj byü godnoĞü jednego z najbardziej znanych architektów áódzkich Adolfa Zeligsona, który wystĊpuje takĪe jako: Seligsohn bądĨ Seligson.
Imiona twórców pochodzenia Īydowskiego czĊsto wystĊpują w róĪnych wersjach, co jest
związane zazwyczaj z asymilacją i próbami wtopienia siĊ w spoáecznoĞü chrzeĞcijaĔską.
I tak Moryc stawaá siĊ Maurycym, Wolf – Witoldem, Jezajasz, Izajasz – Józefem.
W przypadku wielu postaci, ze wzglĊdu na braki w dokumentach archiwalnych, nie
byáo moĪliwe precyzyjne ustalenie dat i miejsca urodzenia i Ğmierci (w takim przypadku autor niniejszego opracowania nie zamieĞciá tych informacji, w przypadku wątpliwoĞci co do miejsca lub roku urodzenia albo Ğmierci pojawia siĊ znak zapytania – „?”). Wysiáek odnalezienia tego typu danych w oparciu o ksiĊgi metrykalne bądĨ ksiĊgi ludnoĞci
staáej àodzi podjąá wspominany juĪ wczeĞniej Jacek Strzaákowski, ale z czĊĞciowym jedynie powodzeniem. Wielu architektów nie byáo zameldowanych w àodzi na staáe, o wielu nawet znanych twórcach brak informacji dotyczących ostatnich lat Īycia, gdy przestali
byü juĪ aktywni zawodowo bądĨ wyjechali z àodzi. Niekiedy tylko przypadkowo odnaleziony w prasie nekrolog pozwala na ustalenie daty i miejsca Ğmierci. W przypadku wielu
osób ciągle brak szczegóáowych informacji, choü badania ostatnich kilkunastu lat wypeániáy wiele luk. Przykáadem moĪe byü Ludwik Schreiber, twórca planów koĞcioáa ewangelicko-augsburskiego Ğw. Jana, który przez Jacka Strzaákowskiego, a w Ğlad za nim przez
innych badaczy, zostaá uznany za postaü nieistniejącą3. Przeprowadzone w Berlinie badania archiwalne i biblioteczne pozwoliáy zdobyü o nim szereg informacji i odtworzyü jego
drogĊ twórczą. Niekiedy kontakt z potomkami danej postaci dostarcza wielu cennych wiadomoĞci, jak staáo siĊ to w odniesieniu do Johannesa Wendego4.
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zob. Jan Dominikowski, àódzkie witraĪe przeáomu stuleci. Zagadnienia atrybucji i ikonogra¿i [w:] Dziedzictwo
polskiej sztuki witraĪowniczej, Kraków 1998, s. 69.
Krzysztof StefaĔski, Johannes Wende – zapomniany budowniczy dawnej àodzi, „Tygiel Kultury” 2008, nr 7-9,
s. 100-111.

Wiele wątpliwoĞci pojawia siĊ takĪe w przypadku ustalania listy prac poszczególnych
postaci. Z jednej strony wpáyw na to mają, co jest w peáni zrozumiaáe, czĊsto bardzo
skromne materiaáy historyczne i archiwalne, z drugiej – czĊstokroü juĪ opisywany „przypadek Hilarego Majewskiego” (o czym szerzej w rozdziale dotyczącym Ğrodowiska architektów áódzkich): wprowadzająca w báąd atrybucja olbrzymiej liczby dzieá w dokumentach archiwalnych sprzed I wojny Ğwiatowej. àódĨ moĪe siĊ poszczyciü olbrzymim zasobem archiwalnym kilkunastu tysiĊcy projektów architektonicznych. Jest to znakomity
materiaá dla badaczy, ale teĪ ich przekleĔstwo. DuĪa czĊĞü zawartych tam informacji na
temat autorstwa poszczególnych budowli jest bowiem faászywa – wynikaáo to z obowiązujących urzĊdniczych procedur w rosyjskiej administracji. Owe projekty są w rzeczywistoĞci kopiami wykonywanymi zgodnie z rosyjskimi przepisami dla wáadz gubernialnych
w Piotrkowie Trybunalskim i podpisywanymi czĊsto nie przez wáaĞciwych autorów, którymi w wielu przypadkach byli nieposiadający uprawnieĔ do projektowania na terenie Rosji
architekci niemieccy, ale przez miejscowych twórców mających takie kompetencje. Chodzi tu gáównie o architektów-urzĊdników piastujących stanowiska architektów miejskich
czy teĪ powiatowych, zwáaszcza wspomnianego Hilarego Majewskiego, ale takĪe jego nastĊpców i innych wolno praktykujących áódzkich twórców (jak choüby Piotra Brukalskiego czy Leona Lubotynowicza). Sprawdzenie zawartych w archiwach informacji i ustalenie wáaĞciwych autorów to zadanie trudne, czĊsto niewykonalne.
„Biaáych plam” w historii áódzkich architektów i budowniczych ciągle jest wiele – ich
wyjaĞnienie to zadanie dla nastĊpnych badaczy. Oddawany w rĊce Czytelnika leksykon
prezentuje aktualny stan badaĔ, wykorzystujący wszelkie dostĊpne obecnie informacje.
Jest efektem prowadzonych przez wiele lat badaĔ prowadzonych w bibliotekach i archiwach àodzi, Warszawy, Wrocáawia, a takĪe Berlina, Drezna, Sankt Petersburga czy Wiednia, wykorzystujących obszerne materiaáy Ĩródáowe. Korzystano równieĪ ze wszelkich
innych Ĩródeá informacji, jak choüby z wiadomoĞci pozyskiwanych drogą listowną bądĨ
ustną od czáonków rodzin poszczególnych architektów czy teĪ ze stron internetowych.
Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe mimo braków i zapewne báĊdów, które są nie do unikniĊcia
w tego typu opracowaniu, wypeáni ono coraz mocniej w ciągu ostatnich lat odczuwalną
lukĊ.
Aby przybliĪyü Czytelnikom obraz Ğrodowiska architektów i budowniczych naszego
miasta, leksykon poprzedzono wstĊpnym szkicem, który prezentuje szereg waĪnych zagadnieĔ związanych z ich dziaáalnoĞcią na terenie naszego miasta. Ukazuje specy¿czne
problemy omawianego Ğrodowiska oraz jego znaczenie i rolĊ w rozwijającym siĊ dynamicznie mieĞcie. PublikacjĊ wzbogaca blisko 300 ilustracji, a wĞród nich kilkanaĞcie wizerunków áódzkich architektów – niestety, w odniesieniu do wiĊkszoĞci prezentowanych
tutaj postaci brak ich portretów. Obok tego zamieszczono reprodukcje projektów i widoki
licznych gmachów – prac, które stanowią istotĊ zawodu architekta i budowniczego. O ich
dziaáalnoĞci i wysiáku najlepiej Ğwiadczą bowiem pozostawione przez nich budowle, tworzące architektoniczny krajobraz àodzi, który wciąĪ, mimo wielu ubytków i zniszczeĔ,
stanowi najcenniejsze dziedzictwo miasta.
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Kształtowanie się środowiska architektów i budowniczych
Łodzi oraz jego rozwój do 1939 roku

Pierwsze informacje o dziaáalnoĞci na terenie àodzi profesjonalnych architektów, budowniczych, a takĪe geometrów pochodzą z początków XIX wieku, z okresu KsiĊstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W latach 1812-1813 powstaá pierwszy plan miasta, wykonany przez Franciszka de Johnneya „JeometrĊ JKXMoĞci KsiĊstwa warszawskiego i JeometrĊ Dyrekcji Dóbr i Lasów Narodowych”. Jest to najwczeĞniejszy i jedyny zachowany plan ukazujący zabudowĊ rolniczej àodzi, jeszcze sprzed epoki rewolucji
przemysáowej. Kolejny plan wykreĞlony zostaá przez geometrĊ Plebanowskiego w 1819
roku i byá związany z przedsiĊwziĊtymi wówczas przez rząd Królestwa Polskiego dziaáaniami mającymi na celu uporządkowanie zabudowy polskich miast. ObjĊáy takĪe zaniedbaną àódĨ. Zamierzenia te dotyczyáy regulacji ulic, niwelacji terenu oraz projektów nowych domów, a takĪe przebudowĊ starych. Zajmowaá siĊ tym gáównie budowniczy Komisji Rządowej WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego Bonifacy Witkowski, a na
jednym z projektów znajdujemy podpis znanego architekta, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Hilarego Szpilowskiego.
àódĨ, od momentu zaliczenia jej w 1821 roku przez wáadze Królestwa Polskiego w poczet miast fabrycznych, rozwijaáa siĊ jako oĞrodek przemysáu wáókienniczego pod protektoratem rządowym. Tym samym zaáoĪenia urbanistyczne i architektura tworzonych osad:
sukienniczej Nowe Miasto i tkacko-lnianej àódka, podporządkowane zostaáy lansowanym
odgórnie przez wáadze Królestwa wzorcom. Regulowaáy one w daleko idący sposób zabudowĊ miast rządowych, aĪ do takich szczegóáów, jak kolor elewacji. Wzorce te realizowali budowniczowie-urzĊdnicy na rządowych posadach: budowniczowie obwodowi (póĨniej
powiatowi), wojewódzcy i rządowi. W przypadku àodzi decydującą rolĊ w pierwszym
okresie jej rozwoju odgrywali: budowniczy obwodu (a nastĊpnie powiatu) áĊczyckiego,
na którego terenie leĪaáo miasto, Krzysztof Wilhelm Dürring i jego zastĊpca (podbudowniczy) Józef Maliszewski. Byli oni twórcami projektów typowych domów rĊkodzielniczych, które powielane wielokrotnie wytworzyáy charakterystyczną dla wczeĞniejszego
okresu rozwoju miasta monotonną zabudowĊ parterowymi domami na planie wydáuĪonego prostokąta, z podziaáem na czĊĞü mieszkalną i pomieszczenie przeznaczone na warsztat, nakrytych masywnymi dachami. Maáo znanym epizodem jest wykonanie 16 projektów typowych domów dla kolonistów przez jednego z najciekawszych twórców polskich
wczesnego historyzmu, Adama IdĨkowskiego, peániącego wówczas funkcjĊ budowniczego Komisji Rządowej Spraw WewnĊtrznych – projekty te nie zostaáy jednak zaakceptowane przez wáadze. PrzestrzeĔ nowych osad przemysáowych wytyczali geometrzy: w pierwszej fazie Filip de Viebig – jego praca wzbudziáa jednak liczne zastrzeĪenia i wskutek tego
zostaá zwolniony ze stanowiska, a póĨniej Jan LeĞniewski. Nie ma jednak pewnoĞci, kto
zaprojektowaá urbanistyczny ksztaát nowych czĊĞci àodzi. Wiemy, Īe bezpoĞredni wpáyw
na to miaá Rajmund RembieliĔski, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego.
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Ponad niską zabudowĊ wyrastaáy, nieliczne jeszcze w początkowym okresie rozwoju
miasta, wiĊksze budynki przemysáowe (tzw. Bielnik Kopischa z 1828 r., fabryka K.F. Wendischa z 1827 roku) oraz wystawione przy Nowym Rynku (zwanym takĪe Rynkiem Nowego Miasta) gmachy ratusza i koĞcioáa ewangelicko-augsburskiego Ğw. Trójcy. Utrzymane
w ujednoliconym, klasycystycznym ksztaácie architektonicznym ratusz i koĞcióá tworzyáy
reprezentacyjną „bramĊ” do gáównej arterii àodzi – ulicy Piotrkowskiej. Budowle te zaprojektowaá w 1826 roku Bonifacy Witkowski, peániący od 1821 roku funkcjĊ adiunkta
Komisji Województwa Mazowieckiego.
Budynki wznosili miejscowi bądĨ pochodzący z okolicznych miejscowoĞci: Nowosolnej, Konstantynowa czy Tuszyna murarze (wedáug ówczesnej nomenklatury – mularze)
oraz cieĞle. Wiele tych nazwisk zachowaáo siĊ w dokumentach, niewiele jednak wiemy
o samych osobach. W 1828 roku mieszkaáo w mieĞcie 28 cieĞli i 30 murarzy. W 1841 roku
stworzyli wáasny cech zawodowy: Zgromadzenie Mularsko-Ciesielskie, którego starszym
zostaá Krystian Kunkel. Zgromadzenie liczyáo 16 cieĞli i 29 murarzy. Murarze stanowili wiĊc juĪ wówczas wiĊkszoĞü, co Ğwiadczyáo o tym, Īe wzrastaáa liczba budowli murowanych. W 1850 roku nastąpiá rozdziaá zgromadzenia na dwa osobne: murarzy i cieĞli –
w tym czasie byáo 16 majstrów murarskich oraz 11 ciesielskich. Obydwie organizacje peániáy istotną rolĊ w áódzkim budownictwie aĪ do koĔca okresu miĊdzywojennego5.
W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku gáówną rolĊ na terenie àodzi odgrywaá budowniczy powiatu áĊczyckiego Ludwik Bethier, którego nazwaü moĪna pierwszym
áódzkim architektem. Choü piastowaá urząd związany ze stolicą powiatu, àĊczycą, to na
staáe mieszkaá w Zgierzu, a nastĊpnie osiadá w àodzi, gdzie z pewnoĞcią miaá najwiĊcej
pracy. Projektowaá kolejne domy tkaczy, ale takĪe bardziej okazaáy dom farbiarza Karola
Gebhardta przy ul. Piotrkowskiej 268, jatki piekarsko-rzeĨnicze na Rynku Nowego Miasta oraz niezrealizowaną kaplicĊ katolicką na terenie osady àódka.
W latach 1835-1836 zostaá w àodzi wzniesiony pierwszy budynek zaprojektowany
przez zagranicznego architekta. Byá to najwiĊkszy ówczeĞnie gmach fabryczny miasta –
zakáady Ludwika Geyera. WáaĞciciel zakáadów poinformowaá wáadze, Īe budynek zaprojektowaá „sáawny architekt zagraniczny”, jednak do tej pory nie udaáo siĊ ustaliü jego nazwiska. Znamienne, Īe budowniczy powiatowy wstrzymaá na pewien czas prace przy gmachu, uwaĪając, Īe postĊpują one bez formalnego zatwierdzenia planów. W rzeczywistoĞci
chodziáo zapewne o niewpuszczenie na áódzki rynek obcego architekta i záamanie tym samym monopolu miejscowych budowniczych rządowych. Pierwszy caáoĞciowy plan àodzi (z 1839 roku) i projekt rozplanowania nowej, przyáączonej w 1840 roku czĊĞci miasta,
zwanej Nową Dzielnicą, oraz pierwszego parku miejskiego, wykonaá w tym okresie geometra Antoni Brochocki.
Kolejny budowniczy powiatowy Jan Karol Mertsching, piastujący swój urząd od stycznia 1848 roku, na staáe juĪ mieszkaá w àodzi. Zaprojektowaá wiele domów mieszkalnych,
wĞród których byáo coraz wiĊcej murowanych domów piĊtrowych. W 1848 roku wyko5

Eugeniusz DĊbowski, Cech murarzy w àodzi (1841-1936), àódĨ 1937; Eugeniusz DĊbowski, Tadeusz Braun,
Monogra¿a organizacji cechowych murarzy i cieĞli w àodzi 1841-1966, àódĨ 1970.
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naá projekt pierwszego murowanego koĞcioáa katolickiego w àodzi o formach neogotyckich, który nie doczekaá siĊ jednak realizacji. WiĊcej szczĊĞcia miaá jego plan pierwszej
murowanej synagogi z zastosowaniem motywów mauretaĔskich, którą zaczĊto budowaü
w 1859 roku.
Dla àodzi pracowali równieĪ rządowi architekci warszawscy. Czoáowy twórca warszawski poáowy ubiegáego stulecia Henryk Marconi jest autorem projektu jatek rzeĨniczo-piekarskich wystawionych w 1841 roku przy Rynku Starego Miasta oraz szpitala Ğw.
Aleksandra, budowanego w latach 1842-1845 przy udziale warszawskiego architekta gubernialnego Stefana BaliĔskiego. NastĊpca BaliĔskiego na stanowisku architekta gubernialnego, Franciszek Tournelle, zaprojektowaá pierwszy murowany katolicki koĞcióá àodzi o formach neoromaĔskich, którego budowa rozpoczĊáa siĊ w 1860 roku, eliminując
tym samym wczeĞniejsze neogotycke plany Mertschinga.
Rozwój miasta sprawiá, Īe na początku lat szeĞüdziesiątych, gdy àódĨ liczyáa juĪ ponad
30 tys. mieszkaĔców, wáadze poczuáy siĊ zobligowane do stworzenia miejsca pracy dla architekta miejskiego. W 1864 roku zostaá nim mianowany Jan Bojankowski. Architekt ten
znany jest gáównie jako autor zespoáu domów robotniczych zakáadów Karola Scheiblera,
wzniesionych na Wodnym Rynku. Nie byáo mu dane zaprojektowaü Īadnego wiĊkszego
gmachu. Zmará w 1870 roku, a zastąpiá go Mertsching, który równieĪ wkrótce, w 1872
roku, odszedá z tego Ğwiata.
W tymĪe roku stanowisko architekta miejskiego àodzi otrzymaá Hilary Majewski, absolwent petersburskiej Cesarskiej Akademii Sztuk PiĊknych. Okres piastowania przez
niego tej funkcji otwiera w dziejach rozwoju áódzkiej architektury nowy rozdziaá. àódĨ
w koĔcu lat szeĞüdziesiątych i przeciągu nastĊpnej dekady weszáa w okres przyspieszonego rozwoju przemysáowego i przeksztaáciáa siĊ w prĊĪny oĞrodek miejski. Miasto zaczĊáo
siĊ zabudowywaü kamienicami, których wysokoĞü wzrosáa z jednego do dwóch, trzech,
a niekiedy i czterech piĊter, wypierającymi dominujące jeszcze do niedawna niskie domy
tkaczy i sukienników. Wyrastaáy teĪ coraz liczniejsze budynki przemysáowe. Procesy te
nasiliáy siĊ w ciągu lat osiemdziesiątych, gdy àódĨ, licząca przeszáo sto tysiĊcy mieszkaĔców, w peáni weszáa juĪ w okres wielkomiejskiego rozwoju. Stwarzaáo to duĪe zapotrzebowanie na prace architektoniczne. Wykorzystywaá to Hilary Majewski, który jako architekt
miejski wykonywaá duĪą liczbĊ zleceĔ i juĪ w 1879 roku, po siedmiu latach sprawowania owej funkcji, mógá pochwaliü siĊ zaprojektowaniem 546 obiektów. Rzeczywisty jego
dorobek – o czym bĊdzie mowa poniĪej – budzi duĪe wątpliwoĞci. Obok niego w latach
siedemdziesiątych XIX wieku na terenie àodzi dziaáaá Ignacy Markiewicz, od 1870 roku
architekt powiatu áódzkiego, absolwent warszawskiej Szkoáy Sztuk PiĊknych, który takĪe zapisaá na swoim koncie projekty szeregu budynków mieszkalnych i fabrycznych, oraz
Wincenty Stebelski, równieĪ wyksztaácony w warszawskiej Szkole Sztuk PiĊknych, który
od 1872 roku peániá funkcjĊ budowniczego àódzkiego Towarzystwa Kredytowego, zajmując siĊ tym samym nie tyle projektowaniem, co wyceną wartoĞci budowli.
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Do początku lat osiemdziesiątych trudno wiĊc mówiü o istnieniu w àodzi Ğrodowiska architektów. Tworzyli tutaj jedynie budowniczowie obwodowi, powiatowi bądĨ wojewódzcy (póĨniej gubernialni), architekci-urzĊdnicy na paĔstwowych posadach, pozbawieni wiĊkszej indywidualnoĞci i realizujący zgodnie ze swoimi umiejĊtnoĞciami zlecone zadania. W tej sytuacji rzadkie byáy dzieáa o ciekawszej formie architektonicznej – do
wyjątków naleĪaá zespóá, jaki tworzyáy: ratusz i koĞcióá Ğw. Trójcy, fabryka Geyera (jedyne znane dzieáo twórcy zagranicznego z wczeĞniejszego okresu), koĞcióá PodwyĪszenia Ğw. KrzyĪa, takĪe synagoga przy ul. Wolborskiej, choü nigdy w peáni nieukoĔczona.
Hilary Majewski w pierwszym okresie swojej dziaáalnoĞci nie miaá okazji stworzyü dzieá
wybitniejszych.
Sytuacja zaczĊáa siĊ zmieniaü na przeáomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XIX wieku. Rozwój miasta i nagromadzenie przez miejscowych przedsiĊbiorców wiĊksze zasoby pieniĊĪne sprawiáy, Īe moĪliwe siĊ staáo wznoszenie wiĊkszej liczby bardziej
okazaáych i ciekawszych architektonicznie gmachów. W ciągu lat siedemdziesiątych powstaá zespóá urbanistyczno-architektoniczny zakáadów Karola Scheiblera, obejmujący
olbrzymi gmach przĊdzalni, dáugoĞci 207 metrów, willĊ Herbstów i osiedle robotnicze.
W latach 1876-1878 wzniósá swoją równie monumentalną przĊdzalniĊ Izrael K. PoznaĔski. W 1878 roku rozpoczĊáa siĊ budowa siedziby àódzkiego Towarzystwa Kredytowego,
a rok póĨniej kamienicy Karola Scheiblera przy ul. Piotrkowskiej 11, w 1880 roku koĞcioáa
ewangelicko-augsburskiego Ğw. Jana i cerkwi Ğw. Aleksandra Newskiego, a w 1881 roku
synagogi ĩydów postĊpowych.
Na podstawie materiaáów zachowanych w Archiwum PaĔstwowym w àodzi i Rosyjskim PaĔstwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu oraz tzw. Teki Majewskiego – albumu zdjĊü i reprodukcji projektów – wszystkie te gmachy przypisywano áódzkiemu architektowi miejskiemu Hilaremu Majewskiemu. Inne wszakĪe Ĩródáa wskazują,
Īe wiele z tych budynków projektowali w rzeczywistoĞci zagraniczni budowniczowie,
a Majewski wykonywaá jedynie kopie planów zgodnie z obowiązującymi na terenie Rosji przepisami i podpisywaá jako architekt miejski, co uáatwiaáo zatwierdzanie przez wáadze gubernialne. Nie obywaáo siĊ przy tym zapewne bez odpowiedniej graty¿kacji pieniĊĪnej6. Jako autor projektu synagogi postĊpowej w materiaáach prasowych z epoki podawany jest w rzeczywistoĞci architekt ze Stuttgartu Adolf Wolff. Wydawnictwo para¿i
ewangelicko-augsburskiej jako autora koĞcioáa Ğw. Jana wymienia przybyáego z Berlina
budowniczego Ludwika Schreibera. Wiele cennych informacji dostarczają notatki prasowe. W prasie jako autorzy kamienicy scheiblerowskiej wymieniani są „budowniczowie zagraniczni”. Gazetowa publikacja wskazuje, Īe autorem wielu dzieá przypisywanych Majewskiemu byá związany z zakáadami PoznaĔskiego Juliusz Jung. Warszawski architekt
i publicysta Zygmunt KiĞlaĔski w 1882 roku na áamach „Przeglądu Technicznego” poda-

6

por. Krzysztof StefaĔski, Legenda Hilarego Majewskiego, „Tygiel Kultury” 1997, nr 3, s. 77-81; Jacek Strzaákowski, Architekci i budowniczowie w àodzi do 1944 roku, àódĨ 1997, s. 90-96.
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je, Īe domy prywatne w àodzi budowane są „przewaĪnie podáug planów wykonywanych
w Berlinie i Wrocáawiu”7.
Autorstwo Hilarego Majewskiego pewne jest w odniesieniu do cerkwi oraz gmachu
Towarzystwa Kredytowego (projekt áódzkiego architekta miejskiego wypará propozycje
architektów warszawskich Bronisáawa ĩochowskiego i Michaáa E. Báotnickiego). OkreĞlenie wáaĞciwych rozmiarów dorobku twórczego Hilarego Majewskiego stanowi wszakĪe odrĊbne zagadnienie i nie wydaje siĊ w peáni moĪliwe. Na pewno zwery¿kowaniu ulec
musi podawana w publikacjach z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
liczba jego dzieá, okreĞlana w setkach obiektów. JeĪeli twórca ten zaprojektowaá choüby
10 procent z nich, to i tak byáo by to wiele.
Tym samym uznaü naleĪy, Īe z szeregu najbardziej reprezentacyjnych gmachów powstaáych w mieĞcie na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku duĪą czĊĞü projektowali
twórcy obcy, wywodzący siĊ spoza àodzi. Byáo to zrozumiaáe w sytuacji, gdy nie istniaáo
miejscowe Ğrodowisko architektów, a Hilary Majewski, architekt-urzĊdnik, nie cieszyá siĊ
zapewne zbytnim zaufaniem prywatnych inwestorów. Potwierdzają to takĪe inne wyróĪniające siĊ dzieáa architektoniczne powstaáe w àodzi w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Rodzina Scheiblerów, pragnąc upamiĊtniü zmaráego w 1881 roku twórcĊ ¿nansowej
potĊgi rodu, Karola Scheiblera, postanowiáa wznieĞü na jego czeĞü kaplicĊ-mauzoleum.
Szukano autora projektu, organizując ogólnopolski konkurs. Hilaremu Majewskiemu powierzono jego organizacjĊ, ale nagrody zdobywali architekci warszawscy. Ostatecznie zaprojektowanie kaplicy zlecono warszawskim twórcom: Edwardowi Lilpopowi i Józefowi
P. DziekoĔskiemu. Pierwszy z nich, spokrewniony z Anną Scheibler, z domu Werner, byá
takĪe twórcą rozbudowy paáacu Scheiblerów. àódzcy katolicy, planując wzniesienie nowej, okazaáej Ğwiątyni, o wykonanie projektu poprosili w 1886 roku znanego architekta
warszawskiego, a jednoczeĞnie budowniczego diecezji kujawskiej, Konstantego Wojciechowskiego.
Na terenie àodzi od początku lat osiemdziesiątych zaczynają pojawiaü siĊ kolejni budowniczowie. Byáa juĪ mowa o Ludwiku Schreiberze, który w koĔcu lat siedemdziesiątych pracowaá dla Karola Scheiblera. W 1883 roku w przedsiĊbiorstwie Izraela K. PoznaĔskiego zatrudniony zostaá przybysz z Niemiec, Juliusz Jung. Pracowaá przy odbudowie
spalonej przĊdzalni przy ul. Ogrodowej, nadając jej obecny ksztaát, nastĊpnie zaprojektowaá, wedáug informacji prasowych, tak waĪne dla miasta gmachy, jak kamienica Konstadta przy ul. Piotrkowskiej 57, dom Ludwika Geyera, szpital Īydowski im. maáĪonków
PoznaĔskich, paáac Jakuba Hertza8. Byü moĪe jest on teĪ pomysáodawcą i autorem tak
waĪnego zaáoĪenia urbanistyczno-architektonicznego, jakim byá pasaĪ Meyera z willami
7
8

Zygmunt KislaĔski, Kronika bieĪąca. Ruch budowlany w Królestwie, „Przegląd Techniczny” 1882, z. V, s. 109.
W przypadku tej ostatniej budowli, przypisywanej wczeĞniej Hilaremu Majewskiemu, autorstwo Junga potwierdza w swoich wspomnieniach malarz Antoni Piotrowski, dekorujący wnĊtrza budowli kilka lat po jej wzniesieniu
– stwierdza on mianowicie, Īe „architekt Niemiec Īądaá, abym swoim plafonem podniósá pozornie wysokoĞü plafonu, czyli poprawiá jego báĊdy architektoniczne”; podane za: Urszula LeszczyĔska, Antoni Piotrowski i jego związki
z Buágarią „Tygiel Kultury” 2001, nr 4-6, s. 186-191.
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do wynajĊcia9. JuĪ wczeĞniej, w koĔcu lat siedemdziesiątych, Juliusz Heinzel sprowadziá
z Wrocáawia budowniczego Otto Gehliga, który zbudowaá jego paáac przy ul. Piotrkowskiej. Gehlig byá majstrem ciesielskim, który prowadziá takĪe prace budowlane i z czasem
zaáoĪyá wáasne przedsiĊbiorstwo, zajmujące siĊ takĪe projektowaniem. Swoje prace prezentowaá na warszawskiej Wystawie Rolniczo-Przemysáowej w 1885 roku, spotykając siĊ
z wysoką ich oceną. W 1889 roku wykonaá projekt nowego koĞcioáa ewangelicko-augsburskiego Ğw. Trójcy. Kariera Gehliga jako projektanta na áódzkim gruncie byáa znamienna dla tutejszej sytuacji braku dobrze wyksztaáconych architektów. W tym samym czasie,
okoáo 1880 roku, przy okazji budowy kaplicy batystów, przybyá do àodzi z Warszawy
Edward Creuzburg, pierwszy na áódzkim gruncie budowniczy, który reklamowaá siĊ jako
wolno praktykujący („technik prywatny”), nie zajmujący Īadnej paĔstwowej ani fabrycznej posady. Związany byá z tutejszymi przedsiĊbiorcami, wykonywaá dla nich liczne projekty domów mieszkalnych i budynków fabrycznych.
PowyĪej wymienieni budowniczowie – podobnie jak wczeĞniej wzmiankowani architekci-urzĊdnicy – nie byli w stanie stworzyü Ğrodowiska zawodowego we wáaĞciwym rozumieniu tego sáowa. Byli związani z posadami fabrycznymi (poza Creuzburgiem), a przy
tym posiadali jedynie wyksztaácenie techniczne. Obce pochodzenie wpáywaáo takĪe na to,
Īe nie mieli odpowiednich uprawnieĔ budowlanych obowiązujących na terenie Rosji i nie
mogli o¿cjalnie ¿gurowaü jako autorzy projektów. Wykonane przez nich plany, moĪna siĊ
domyĞlaü, podpisywaá architekt miejski lub powiatowy.
ZaląĪek interesującego nas Ğrodowiska stworzyáa w latach osiemdziesiątych grupa absolwentów áódzkiej WyĪszej Szkoáy RzemieĞlniczej, którzy studiowali z reguáy póĨniej
w petersburskim Instytucie InĪynierów Cywilnych. Byli to: Gustaw Landau, Kazimierz
Stebelski (syn Wincentego, o którym byáa mowa wczeĞniej), Ignacy Stebelski (brak informacji o pokrewieĔstwie z poprzednimi), Adolf Zeligson, Dawid Landé, Franciszek CheámiĔski.
àódzka WyĪsza Szkoáa RzemieĞlnicza (mieszcząca siĊ w budynku przy Nowym Rynku, obecnie, po rozbudowie, peániącym funkcjĊ Muzeum Etnogra¿cznego i Archeologicznego przy pl. WolnoĞci), choü stworzona gáównie w celu ksztaácenia specjalistów w dziedzinie wáókiennictwa, staáa siĊ prawdziwą wylĊgarnią budowniczych i architektów. Niektórzy z nich po ukoĔczeniu Instytutu InĪynierów Cywilnych pracowali gdzie indziej,
np. Aleksander Zachert, inĪynier powiatu w guberni siedleckiej, i Wáadysáaw Stachlewski, inĪynier powiatu koniĔskiego. Inny absolwent szkoáy, Józef Dittrich (Dietrich; 18581909), urodzony w Sochaczewie, studiowaá w petersburskiej Cesarskiej Akademii Sztuk
PiĊknych, którą ukoĔczyá w 1885 roku ze záotym medalem i stypendium umoĪliwiającym
uzupeánienie wyksztaácenia w Belgii i we Francji (po powrocie wykáadaá w Instytucie
Technologicznym w Sankt Petersburgu i peániá tam funkcjĊ budowniczego miejskiego)10.
O kilku innych absolwentach, którzy nastĊpnie studiowali w Instytucie Technologicznym
9
10

Krzysztof StefaĔski, àódĨ, Stuttgart i Juliusz Jung, „Kronika Miasta àodzi“ 2003, nr 3-4, s. 171-176.
Stanisáaw àoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 62.
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Albrecht Stanisław

A
Albrecht Stanisław
(ur. 1910, Wrzeszczewice – zm. 1975, Warszawa)
Architekt. Absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w àodzi, studiowaá na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1927-1932; dyplom uzyskaá w 1933 r.) W latach 1937-1939 byá czáonkiem
Zarządu Oddziaáu àódzkiego SARP. Po 1945 r. pracowaá aktywnie w Biurze Odbudowy Stolicy, zajmując siĊ dziedziną urbanistyki i propagandy.

A
Prace w àodzi: *I nagr. w konkursie na uksztaátowanie pl. H. Dąbrowskiego oraz projekt gmachu
UrzĊdu Wojewódzkiego, 1938, wspólnie z Januszem Alchimowiczem – projekt o Ğmiaáych modernistycznych rozwiązaniach, niezrealizowany.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 2004;
Strzaákowski; Walczak; Warszawska Szkoáa.

Alchimowicz Janusz ĺ Albrecht Stanisław
Arndt Aleksander
(ur. 1869, àódĨ – zm. 1929, àódĨ)
Majster murarski, wáaĞciciel ¿rmy budowlanej zaáoĪonej w 1909 r., która mieĞciáa siĊ przy ul. Senatorskiej 23. W 1928 r. ogáoszono jej upadáoĞü.
Prace w àodzi: budowa: *Resursy RzemieĞlniczej
przy ul. Widzewskiej 117, 1913-1914, wg projektu ĺ A.R. Furuhjelma, póĨniejsze kino „Stylowe”,
nastĊpnie klub „Cube” przy ul. J. KiliĔskiego 123;
*Szkoáy Powszechnej przy ul. Cegielnianej, 1921-1924, wg projektu ĺ W. Lisowskiego, ob. Gimnazjum nr 2 przy ul. S. Jaracza 26; *áaĨni miejskiej przy ul. Nawrot, róg Wodnej, 1922-1924, wg
projektu ĺ W. Lisowskiego, ob. budynek biurowy.
Wzniósá takĪe budynek z naroĪną wieĪą mieszczący szkoáĊ i koĞcióá w majątku Bąki, fundacji Jana
Kijaka, 1918-1919.
Bibliogr.: Brodzka 2008; Strzaákowski.

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
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Balcke Alfred

A

B
Balcke Alfred Julian
(ur. 1857, Berlin – zm. 1909, Berlin)
Architekt berliĔski, absolwent tamtejszej Bauakademie, piastowaá funkcjĊ Hon.-Assistent na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu. Do najwaĪniejszych jego dzieá w Berlinie naleĪaáo wnĊtrze
Sali Reprezentacyjnej Wielkiej BerliĔskiej Wystawy Sztuki na dworcu Lehrter Bahnhof (1903 r.)
oraz dom KempiĔskiego przy Leipzigerstrasse (1906 r.). Specjalizowaá siĊ w wiejskich i podmiejskich rezydencjach, okreĞlanych w terminologii niemieckiej jako „Landhaus”, które projektowaá
w malowniczym stylu „niemieckiego renesansu”:
m.in. dom Cornelie Andrenits (1901 r.), dom w Altenhoff (1904 r.).
Prace w àodzi: *dom braci Karola i Emila Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272 a i b, 1909-1910
(podwójny dom o charakterze rezydencji o formach niemieckiego renesansu, budowany przez ¿rmĊ ĺ „Wende i Klause”); projekt obiektu prezentowany byá w 1909 r. na Wielkiej BerliĔskiej Wystawie Sztuki (zachowany w zbiorach Technische
Hochschule Berlin-Charlottenhof), zastąpiá wczeĞniejszy plan o formach neogotyckich wykonany
przez ĺ L. Lubotynowicza.

Nie moĪna teĪ wykluczyü jego autorstwa w przypadku willi R. Richtera przy ul. Placowej 6/8, proj.
1904 r., przypisywanej ĺ I.S. Stebelskiemu.
Bibliogr.: Kusztelski 1978; Laurentowicz-Granas; Saur,
Bd 6; StefaĔski 1991; StefaĔski 1997-2; StefaĔski 2001;
StefaĔski 2003-1; StefaĔski 2005-1; StefaĔski 2007; Thieme-Becker, Bd. II.

Baliński Stefan
(ur. 1794 – zm. 1872)
Architekt warszawski, ukoĔczyá Gimnazjum WoáyĔskie w KrzemieĔcu, a nastĊpnie studia architektoniczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1820 r.
budowniczy Komisji Rządowej Spraw WewnĊtrznych i Policji, w latach 1825-1840 – budowniczy województwa sandomierskiego, 1840-1850 – budowniczy guberni warszawskiej. Profesor architektury
i perspektywy warszawskiej Szkoáy Sztuk PiĊknych.
Liczne prace budowlane w Warszawie i Radomiu.
Prace w àodzi: *dom B. Lebelta przy ul. BrzeziĔskiej, 1842; * wspóáautor projektu szpitala miejskiego Ğw. Aleksandra, 1843-1845, przebudowany po
I wojnie Ğwiatowej na seminarium duchowne; *dokonaá zmian w projekcie szpitala dla àĊczycy autorstwa ĺ H. Marconiego, dostosowując go do po-

A. J. Balcke, projekt domu braci Steinertów przy ul. Piotrkowskiej, 1909
ze zbiorów TU Berlin-Charlottenburg
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Begale Antoni
Bibliogr.: Fijaáek-Indulski; àoza1954; Popáawska 1992;
Rynkowska 1970; Saur, Bd 6; StefaĔski 2000-2.

Banasz Edward

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

trzeb áódzkich, zwiĊkszając jego pojemnoĞü do 50
áóĪek oraz wykonaá kosztorys prac (1842 r.).
Zatwierdzaá równieĪ projekty, a byü moĪe byá ich
wspóáautorem: *dom Karola Gebhardta przy ul.
Piotrkowskiej 1 (ob. 268), 1844-1845, z ĺ L. Bethierem, obiekt o formach klasycznych, naleĪący do najelegantszych budowli àodzi, zakupiony
nastĊpnie przez Leonarda Fesslera, przeksztaácony póĨniej na paáac Scheiblerów; * budynek gospodarczy przy Rynku Bielnikowym, 1845-1851;
*zatwierdzaá teĪ w 1847 r. odbiór Domu Zgromadzenia Majstrów Tkackich („Meisterhaus”)
przy ul. Piotrkowskiej (ob. 100), wybudowany wg
projektu ĺ L. Bethiera i ĺ B. Witkowskiego.

(ur. 1881, àódĨ)
InĪ. budownictwa, brak bliĪszych danych biogra¿cznych i informacji o wyksztaáceniu. Dziaáaá
w àodzi od ok. 1910 r., w 1913 r. mieszkaá przy ul.
Nawrot 8. W 1920 r. byá czáonkiem Stowarzyszenia Techników.
Prace w àodzi: *projekt przebudowy „Victoria Skating Palast” przy ul. Piotrkowskiej 67 (ĺ
A. Jankau), dawnego teatru „Victoria”, na kinematograf, 1911, ob. kino „Baátyk”.
Bibliogr.: StefaĔski 2000-2; Strzaákowski.

Begale Antoni
(ur. 1886, RozdraĪew w Wielkopolsce – zm.
1962, àódĨ)
Architekt, studiowaá na politechnice w Monachium (1906-1910). W latach 20. XX w. byá czáonkiem áódzkiego Koáa Architektów i Budowniczych, delegatem na zjeĨdzie Delegacji Architektów Polskich w àodzi (1927 r.) oraz na Zjazdach
Delegatów Związku StowarzyszeĔ Architektów
Polskich w Warszawie w 1932 i 1933 r. (byá czáonkiem Rady tegoĪ Związku). Uczestniczyá takĪe
w zjeĨdzie nadzwyczajnym w 1933 r., zapocząt-

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

Diettmar

A

WaĪniejsze prace w àodzi: *hala sportowa dla
wojska przy ul. àąkowej (na skraju parku im. ks.
J. Poniatowskiego), 1934-1937, ob. hala ¿lmowa
Opus Film; *dom wáasny przy ul. Narutowicza 128,
róg ul. L. Krzywickiego, 1936, rozbudowa 1939-1942 – początkowo piĊtrowy, póĨniej nadbudowa 2 piĊtra i poddasza; *przeksztaácenie projektu
domu mieszkalnego Towarzystwa „Lokator” przy
ul. àącznej, 1931, pierwotny projekt ĺ A. Goldberg – 3-piĊtrowy budynek o wydáuĪonej, zaáamującej siĊ bryle, formach umiarkowanego modernizmu z akcentami ekspresjonistycznymi; *kamienica przy ul. GdaĔskiej 116, róg L. Zamenhofa,
1936-1937 – kamienica o uskokowo zakomponowanym naroĪniku, áącząca cechy ekspresjonistyczne z rodzącym siĊ „stylem 1937 r.”.
Ponadto projekt domu wypoczynkowego dla podo¿cerów w Gaákówku, 1931-1932.
Bibliogr.: Minorski; Olenderek J. 2004; Strzaákowski;
Sumorok 2007-1; Warszawska Szkoáa; Wysznacki; informacje i materiaáy archiwalne uzyskane od syna architekta, prof. J. Derkowskiego.

Diettmar
Architekt. Brak bliĪszych danych biogra¿cznych.
Pracowaá dla warszawskiego oddziaáu niemieckiej
¿rmy „Siemens & Halske”.

Diettmar, elektrownia-hala turbin, 1906-1907
fot. K. Stefański
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Prace w àodzi: *projekt hali turbin pierwszej áódzkiej elektrowni przy ul. Targowej 1/3, 1905, realizacja 1906-1907, póĨniej rozbudowywana, ob. EC-1
Wschód, wáasnoĞü Fundacji Sztuki ĝwiata – budowla o formach wczesnomodernistycznych z secesyjnym detalem we wnĊtrzu.

Dobrowolski-Odyniec Stanisław
(ur. 1899, Warszawa – zm. 1968, Warszawa)
Architekt warszawski. Absolwent Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej (1918-1928).
Braá udziaá w wielu konkursach architektonicznych w latach miĊdzywojennych, specjalizowaá siĊ
w projektach gmachów uĪytecznoĞci publicznej.
Prace w àodzi: *I nagr. w konkursie na projekt
szkoáy przy ul. RokiciĔskiej 41, 1929, wspólnie ze
ĺ S. MarzyĔskim; *I nagr. w konkursie na projekt szpitala wojskowego przy ul. S. ĩeromskiego,
1934 – obiekt zrealizowany do 1937 (uroczyĞcie
otwarty 18 X), nadano mu imiĊ gen. F. Sáawoja-Skáadkowskiego. Budynek o dynamicznej, modernistycznej formie, naleĪy do najlepszych realizacji szpitalnych w Polsce miĊdzywojennej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej
Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w àodzi – Centralny Szpital Weteranów. Usytuowany pierwotnie na skraju parku im. ks. J. Poniatowskiego, oddzielony zostaá od niego w latach

Dobrzyńska Jadwiga

A

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

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

70. XX w. wskutek przebicia dwujezdniowej trasy
szybkiego ruchu (al. A. Mickiewicza).
Bibliogr.: Bednarkiewicz; Konkursy; Minorski; Olenderek J. 2004; StefaĔski 2000; Warszawska Szkoáa; Walczak.

Dobrzyńska Jadwiga
(ur. 1898, – zm. lata II wojny Ğwiatowej
Absolwentka Wydziaáu Architektury Politechniki
Warszawskiej (1917-1922), jedna z dwóch pierwszych dyplomowanych kobiet-architektów w Polsce, okreĞlona w ówczesnej prasie jako „pierwsza
polska architektoniczka”.

Wspóápracowaáa stale z mĊĪem ĺ Z. àobodą, biorąc z nim udziaá w okresie miĊdzywojennym wielu
konkursach architektonicznych, zdobywając liczne nagrody i wyróĪnienia. Do ich najwaĪniejszych
realizacji naleĪy sanatorium dzieciĊce w Istebnej
(1929-1936), jedno z czoáowych dzieá modernistycznych lat miĊdzywojennych.
Prace w àodzi: udziaá z ĺ Z. àobodą w konkursach na projekty *Domu Ludowego na pl. gen.
H. Dąbrowskiego, III nagr., 1926; *szkoáy przy ul.
àĊczyckiej, I nagr. – projekt niezrealizowany, 1925;
*szkoáy na Karolewie prz ul. Krzemienieckiej,
I nagr. – projekt niezrealizowany, 1925; *szkoáy na
Brusie u zbiegu ulic Krzemienieckiej i Konstanty-
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Domaniewski Czesław

A

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

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. ĩeromskiego, 1934, II nagr.
*TakĪe projekt sanatorium w Skotnikach pod àodzią, 1937. III nagr.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 2004; Walczak; Warszawska Szkoáa; Wisáocka.

Domaniewski Czesław
(ur. 1861, Gronkówek k. Sieradza – zm. 1936,
Warszawa)
Architekt warszawski, absolwent Cesarskiej Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu (1889 r.). Po
studiach osiadá w Warszawie, gdzie wspóápracowaá początkowo z ĺ J.P. DziekoĔskim. NastĊpnie
pracowaá jako architekt kolei warszawsko-wiedeĔskiej, a póĨniej takĪe i kaliskiej, projektując szereg dworców i innych budowli kolejowych, m.in.
w Kaliszu, Zawierciu, Ciechocinku. Jeden z organizatrów Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej, a nastĊpnie jego wykáadowca.
Prace w àodzi: *dworzec kolejowy àódĨ Kaliska,
1902, zburzony ok. 1985 – rzadki przykáad zastosowania motywów secesyjnych w budowli dworcowej.
Bibliogr.: àoza 1954; Minorski; StefaĔski 2000; StefaĔski 2001; Warszawska Szkoáa.
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C. Domaniewski, dworzec kolejowy Łódź Kaliska, 1902
ze zbiorów autora

Doński Lew [Lewek, Leon]
(ur. ok. 1880, Radomsko
InĪ. budowniczy. Studiowaá na Politechnice Warszawskiej (?), dziaáaá w àodzi aktywnie od ok. 1910 r.
Od 1912 r. prowadziá ¿rmĊ „Ojkos” z ĺ H. H. Goldbergiem. Brak Ğladów dziaáalnoĞci po 1918 r.

Dziekoński Józef

A

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

Prace w àodzi: *budowa tkalni i przebudowa o¿cyny na posesji J. Szmulewicza przy ul. Piotrkowskiej 80, proj. 1910, 1912, wspólnie z ĺ G. Landau-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 Mikoáajewskiej, 1913 – jeden
z najciekawszych przykáadów monumentalnych
kamienic budowanych tuĪ przed 1914, z motywami klasycznymi w elewacjach; *II nagr. w konkursie Sekcji Budowlanej przy Komitecie Robót Publicznych na projekt gmachu dla 4 szkóá początkowych, 1915, wspólnie z ĺ H. Goldbergiem.

w latach 20. XIX w. w tworzenie osady przemysáowej w Zgierzu, a sprawami áódzkimi zajmowaá
siĊ gáównie jego pomocnik ĺ J. Maliszewski.
WaĪniejsze prace w àodzi: *typowe projekty domów rĊkodzielniczych w pierwszym okresie tworzenia osad przemysáowych àodzi, 1823-1827,
*projekt zakáadu bielnikowego przy ul. Ğw. Emilii,
wspólnie z hydrotechnikiem wojewódzkim Wilhelmem Thomasem; *nadzór nad budową ratusza, 1826-1827 i koĞcioáa ewang.-augsb. Ğw. Trójcy, 1826-1828, przy Nowym Rynku wg projektu
ĺ B. Witkowskiego.

Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej; Popáawska 1992;
StefaĔski 2001; Strzaákowski.

Dürring Krzysztof Wilhelm
(ur. data nieznana, Malterdingen w Wlk.
Ks. BadeĔskimdata i miejsce nieznane)
Architekt. Brak informacji o wyksztaáceniu.
W Polsce od 1805 r., od 1810 r. byá konduktorem
budowniczym w Warszawie, od 1815 r. – budowniczym Izby Administracyjnej Dochodów Koronnych. W latach 1823-1827 peániá funkcjĊ budowniczego obwodu áĊczyckiego, nastĊpnie do 1841 r.
– obwodu stanisáawowskiego.
Jako budowniczy obwodu áĊczyckiego, w granicach którego znajdowaáa siĊ àódĨ, odegraá znaczącą
rolĊ w powstawaniu przemysáowej osady w àodzi.
W wiĊkszym stopniu zaangaĪowany byá jednak

Bibliogr.: àoza 1954; Raciborski; Popáawska 1973; Popáawska 1992; Rynkowska 1951; Rynkowska 1970; StefaĔski 1994-1; StefaĔski 2000; StefaĔski 2001.

Dziekoński Józef Pius
(ur. 1844, Páock – zm. 1927, Warszawa)
Architekt warszawski, absolwent Szkoáy Realnej w Warszawie (1860 r.) oraz tamtejszej Szkoáy
Sztuk PiĊknych (1866 r.). Studia uzupeániaá w Cesarskiej Akademii Sztuk PiĊknych w Petersburgu
(1871 r.). Jeden z najwybitniejszych architektów
polskich przeáomu XIX i XX w., czoáowy neogotycysta na ziemiach zaboru rosyjskiego, specjalizujący siĊ w architekturze sakralnej. W swoich dzieáach, zwáaszcza powstaáych na początku XX w.,
stosowaá motywy renesansowe i barokowe. Autor takich wybitnych dzieá, jak koĞcioáy Ğw. Floriana na Pradze (1888-1901) Zbawiciela (1901-1907) w Warszawie, WniebowziĊcia NMP w Biaáymstoku (1900-1905), Opieki NMP w Radomiu
(1898-1908), takĪe koĞcioáa w Kazimierzu nad Ne-
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Manasterski Stefan

A

Normalnego”, 1824 r. – kosztorys wykonaá ĺ L. Bethier; *projekt typowy domu prządków lnu przy ul.
WólczaĔskiej i Zarzewskiej, 1825 – parterowe proste domy o konstrukcji ryglowej; Īaden z nich siĊ
nie zachowaá.
Bibliogr.: àoza 1954; Popáawska 1973-1; Popáawska 1992;
Rynkowska 1951; Rynkowska 1970; StefaĔski 2001.

Manasterski [Monasterski] Stefan
Architekt warszawski. Brak bliĪszych danych biogra¿cznych i informacji o wyksztaáceniu.

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

Prace w àodzi: *I nagr. w konkursie na koloniĊ
mieszkalną na Polesiu Konstantynowskim, 1928
– wspólnie z Remigiuszem Ostoja-Chodkowskim.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Olenderek J. 1990; Olenderek J. 2004; Walczak.

Marconi Henryk
(ur. 1792, Rzym – zm. 1863, Warszawa)
Architekt warszawski, wybitny przedstawiciel polskiego historyzmu, twórca o olbrzymim dorobku.
Do Polski przybyá w 1822 r. wezwany przez gen.
Ludwika Paca dla ukoĔczenie jego neogotyckiego paáacu w Dowspudzie. W póĨniejszym czasie
wzniósá dziesiątki dzieá zarówno w Warszawie,
jak i wielu innych miejscowoĞciach na terenie caáego kraju. Pracowaá na zlecenia prywatne, ale takĪe jako architekt rządowy, peániąc funkcje budowniczego Komisji Rządowej Spraw WewnĊtrznych
i Duchownych oraz Rady Ogólnej Budowniczej
Królestwa Polskiego. W latach 1851-1858 wykáadaá jako profesor architektury i perspektywy warszawskiej Szkoáy Sztuk PiĊknych.
W swoich dzieáach preferowaá formy klasyczno-renesansowe, ale znany byá takĪe jako twórca biegáy w stosowaniu motywów neogotyckich. CzĊĞü
swoich prac opublikowaá w zeszytach Zbiór projektów..., Warszawa 1838-1843. Byá autorem kilku
rozpraw z dziedziny architektury. Do najwaĪniejszych jego dzieá naleĪą: paáac L. Paca w Dowspudzie (zachowany w ruinie) i w Warszawie przy ul.
Miodowej, dworzec kolei warszawsko-wiedeĔskiej w Warszawie (nie istnieje), koĞcioáy Ğw. Karola Boromeusza i Wszystkich ĝwiĊtych w Warszawie, koĞcióá Ğw. Anny i mauzoleum Potockich
w Wilanowie.
Prace w àodzi: *tzw. jatki rzeĨniczo-piekarnicze
przy ul. Nowomiejskiej, w zach. pierzei Starego
Rynku, zwane jatkami Marconiego, 1841-1842
– zaáoĪenia na planie prostokąta z dziedziĔcem
wewnĊtrznym otoczonym sklepami, z arkadową Ğcianą frontową od strony Rynku; zburzone
w 1948; *szpital Ğw. Aleksandra przy Rynku Fabrycznym (póĨniej plac Szpitalny), 1845 – wybudowany wg planu szpitala dla àĊczycy adaptowa-

H. Marconi, projekt jatek piekarniczo-rzeźniczych na Starym Rynku, 1840-1841
wg H. Marconi, Zbiór projektów architektonicznych..., Warszawa 1839
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Margulies Jezajasz
nego do áódzkich potrzeb przez ĺ S. BaliĔskiego; piĊtrowy budynek o uproszczonych formach
neorenesansowych, rozbudowany póĨniej o nowe
skrzydáo (ĺ I. Markiewicz). Obecnie po gruntownej przebudowie i rozbudowie (ĺ J. Kaban) mieĞci siĊ tam seminarium duchowne przy ul. Ğw. Stanisáawa Kostki.
Bibliogr.: Fijaáek-Indulski; àoza 1954; PSB, t. XXI;
Rynkowska 1970; StefaĔski 2000-2; StefaĔski 2001;
Straákowski.

Marconi Władysław
(ur. 1848, Warszawa – zm. 1915, Warszawa)
Warszawski architekt i konserwator, syn ĺ H. Marconiego i spolonizowanej Szkotki Maágorzaty z Heitonów; byá wychowywany przez matkĊ w wierze
ewang.-reform. (kalwiĔskiej). Absolwent Cesarskiej Akademii Sztuk PiĊknych w Sankt Petersburgu (1874 r.). Jest autorem wielu dzieá w Warszawie, m.in. hotelu „Bristol” (1902 r.), licznych
kamienic. Budowaá gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Rosja” przy ul. Marszaákowskiej
(1901 r.) wg konkursowego projektu áódzkich architektów ĺ O. Gehliga i ĺ P. Brukalskiego.

Jako czáonek koĞcioáa kalwiĔskiego projektowaá
obiekty związane z tym wyznaniem, m.in. koĞcióá w Kucowie koáo Beáchatowa (1896 r.; zburzony). Aktywnie dziaáaá równieĪ na polu spoáecznym i kulturalnym, byá jednym ze wspóázaáoĪycieli Towarzystwa Opieki nad Zabytkami PrzeszáoĞci
i warszawskiego Koáa Architektów.
Prace w àodzi: *niezrealizowany projekt koĞcioáa ewang.-reform. na rogu ulic PaĔskiej i RadwaĔskiej, 1913 – z zastosowaniem motywów renesansowych o charakterze „rodzimym”.
Bibliogr.: àoza 1954; PSB, t. XXI; Rudowska; StefaĔski
1995.

Margulies Jezajasz [Izajasz, Szaja, Józef]
(ur. 1864, ZamoĞü)
InĪ. technolog, absolwent Wydziaáu Mechanicznego Politechniki w Rydze (1883-1888). W latach
1888-1890 pracowaá przy budowie papierni na LubelszczyĨnie. W latach 1892-1908 zatrudniony byá
w zakáadach Markusa Silbersteina. Od 1908 r. prowadziá praktykĊ prywatną, posiadaá biuro techniczne przy ul. Nawrot 8. W 1909 r. sprawowaá nadzór
nad budową 15 obiektów, zajmowaá siĊ takĪe zakáadaniem instalacji elektrycznych.

W. Marconi, projekt kościoła ewang.-reform., 1913
ze zbiorów paraﬁi ewang.-reform. w Łodzi
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Piwowarczyk Stefan
(ur. 1895 – zm. 1957)
Architekt krakowski. Studia ukoĔczyá w 1924 r.
Prace w àodzi: *II nagroda (ex aequo z ĺ J. DobrzyĔską i Z. àobodą) w konkursie na projekt
Domu Ludowego, 1926.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Walczak.

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

Płoszko Józef
(ur. 1867)
Architekt, inĪ. cywilny. Ksztaáciá siĊ Cesarskiej
Akademii Sztuk PiĊknych, a nastĊpnie w Instytucie
InĪynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu. W latach 1895-1897 pracowaá w Kijowie, po czym zostaá zaproszony przez Józefa Gosáawskiego do Baku,
gdzie objąá posadĊ architekta dzielnicowego. Od
1906 r. byá architektem miejskim Baku. Jest autorem

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

wielu wzniesionych tam budowli, m.in. gmachu muzuámaĔskiego Towarzystwa DobroczynnoĞci „Ismailie” w stylu gotyku weneckiego (1908-1913), hotelu
„Nowa Europa” (1909 r.), polskiego koĞcioáa Niepokalanego PoczĊcia NMP o formach katedralnego
gotyku (1909-1913; zburzony w 1931 r. przez bolszewików), wielu domów mieszkalnych. Od 1925 r.
przebywaá w Polsce, gdzie pracowaá dla Wojska
Polskiego. PóĨniej wyjechaá do Francji.
Prace w àodzi: *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 elementami art déco; *domy o¿cerskie przy ul. Ğw. Jerzego,
1927-1928.
Bibliogr.: Fatuááajew-Figarow; Fatuááajew-Sejfuááa; Olenderek J. 2004.

Popławski Wacław
J. Płoszko, dawny Hotel Garnizonowy przy
ul. Legionów 81, 1927-1928
fot. K. Stefański
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Mistrz murarski, budowniczy zajmujący siĊ takĪe
projektowaniem. Brak bliĪszych danych o jego Īyciu i wyksztaáceniu. Na początku XX w. prowadziá
¿rmĊ budowlaną w Warszawie.

Przybylski Czesław
Czynny w àodzi i regionie od koĔca XIX wieku do
lat 20. XX w. W latach 1897-1902 pracowaá przy
budowie koĞcioáa ewang.-augsb. w Tomaszowie
Mazowieckim prowadzonej przez ĺ J. Wende.
Prace w àodzi: *budowa Teatru „Polskiego” przy
ul. Cegielnianej, ob. po przebudowach Teatr im.
S. Jaracza przy ul. S. Jaracza, 1909 – wg projektu
ĺ D. Landego; *projekt willi Kestenbergów przy
ul. G. Narutowicza 59, 1923 – o formach „polskiego renesansu”, nastĊpnie zamieniony na projekt
w stylu klasycyzującym, jednak w sierpniu 1923 r.,
juĪ w trakcie budowy, jego plany zastąpione zostaáy nowym projektem autorstwa ĺ J. Münza.
Przypuszczalnie toĪsamy z autorem rozbudowy
gotyckiego koĞcioáa w KoĔskich w latach 1902-1903 w stylu neogotyckim.
Bibliogr.: StefaĔski 2003-1; Strzaákowski; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 5.

Prawitz Hermann
(ur. 1896, àódĨ – zm. lata II wojny Ğwiatowej)
Architekt. UkoĔczyá szkoáĊ Ğrednią w àodzi, od
1912 r. pracowaá w biurze budowlanym ojca, Alfonsa, w latach 1913-1914 w ¿rmie ĺ „Wende i Klause”, 1915-1916 w ¿rmie ĺ A. Arndta. W latach 1918-1922 odbyá sáuĪbĊ wojskową.
W 1922 r. pracowaá w biurze ĺ W. Lisowskiego, biorąc udziaá w projektowaniu szkóá. W latach
1922-1927 studiowaá na Politechnice GdaĔskiej,
natomiast w latach1925-1928 – dla kolei w GdaĔsku. W latach 1928-1929 oraz 1930-1931 zostaá
zatrudniony w àodzi w Inspekcji Budowlanej. NaleĪaá do Towarzystwa ĝpiewaczego przy ewang.-

augsb. para¿i Ğw. Trójcy, dla którego zaprojektowaá
siedzibĊ.
Prace w àodzi: *„Saengerhaus” para¿i ewang.augsb. Ğw. Trójcy przy ul. 11-go Listopada 21,
1933, a ob. Teatr „Powszechny” przy ul. Legionów.
Bibilogr.: Strzaákowski.

Prokoﬁew Mikołaj
Architekt rosyjski, inĪ. cywilny. Absolwent Instytutu InĪynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu,
od 1879 r. na sáuĪbie rządowej w Ministerstwie
Spraw WewnĊtrznych, architekt miejski w Rosji.
W latach 1886-1892 peániá funkcjĊ architekta gubernialnego pomocnika inĪyniera guberni piotrkowskiej J. Nowackiego.
Prace w àodzi: *wykonaá urzĊdowe kopie planów
koĞcioáa ewang.-augsb. Ğw. Trójcy w àodzi, 1889 –
wg projektu ĺ O. Gehliga, wysáane do zatwierdzenie w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych w Sankt
Petersburgu. Miaáo to przyspieszyü akceptacjĊ projektu wobec faktu, Īe Gehlig nie posiadaá odpowiednich uprawnieĔ do projektowania na terenie Rosji.
Bibliogr.: StefaĔski 1995-1.

Przedpełski Stefan
(data i miejsce nieznane – data i miejsce nieznane)
Brak informacji biogra¿cznych i danych o wyksztaáceniu. Zapewne na przeáomie XIX i XX w.
zatrudniony byá w zakáadach L. Geyera.
Prace w àodzi: *budynki przemysáowe zakáadów L.
Geyera przy ul. Piotrkowskiej 278 i 297/301, proj.
1899-1903 – obiekty po stronie nieparzystej ul.
Piotrkowskiej w wiĊkszoĞci wyburzone w 2008 r.
Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej.

Przybylski Czesław

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

(ur. 1880, Warszawa – zm. 1936, Warszawa)
Architekt warszawski, jeden z najwybitniejszych
twórców polskich I poá. XX w. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wyksztaácenie uzupeániaá w paryskiej École des Beaux-Arts i w Karlsruhe. Po I wojnie Ğwiatowej byá profesorem Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej.
Autor wielu reprezentacyjnych gmachów w Warszawie, naleĪących do nurtu klasycyzmu akademickiego i klasycyzmu zmodernizowanego (tzw.
póámodernizm), m.in. Teatr Polski (1912 r.), Teatr Narodowy (1924 r.), Ministerstwo Spraw Wojskowych (1924 r.), gmach Funduszu Kwaterun-
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Przybylski Czesław
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C. Przybylski, projekt Teatru Miejskiego, 1924
wg AiB, 1936

C. Przybylski, projekt konkursowy Gmachu Reprezentacyjnego, 1927
wg AiB, 1936
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Ranck Christopher
ku Wojskowego przy Krakowskim PrzedmieĞciu
(1933 r.).
Prace w àodzi: *projekt Teatru Miejskiego, 1924
– monumentalny gmach o uproszczonych formach
klasycznych, niezrealizowany – miaá stanąü na terenie obecnego parku im. S. Moniuszki, naprzeciw
dworca àódĨ Fabryczna, rozpoczĊto juĪ kopanie
jego fundamentów, lecz prace przerwano z powodu braku odpowiednich funduszy; *I nagr. w konkursie na Gmach Reprezentacyjny UrzĊdu Miasta
àodzi, 1927 – lekka, dynamiczna forma o charakterze modernistycznym z wieĪą jako akcentem wertykalnym; niezrealizowany – budynek miaá byü rozbudową siedziby Magistratu przy pl. WolnoĞci, ob.
gmach Muzeum Archeologicznego i Etnogra¿cznego przerzuconą ponad ul. Pomorską.
BáĊdnie przypisywano mu projekt budynku Zarządu Miejskiego przy ul. W. Lindleya 1/3 (ĺ A. LeszczyĔski).
Bibliogr.: àoza 1954; Minorski; Olenderek J. 2004; Olszewski; PSB, t. XXVI; Wisáocka.

Puciata Ryszard
(ur. 1852, Warszawa)
InĪ.-technolog. Absolwent Instytutu Technologicznego w Sankt Petersburgu (1878 r.). Od 1881 r. dziaáaá
na terenie guberni piotrkowskiej, w 1899 r. zostaá
zatrudniony w Wydziale Budownictwa w Warsza-

wie. W àodzi dziaáaá ok. 1910 r.. W 1913 r. opublikowaá w „Nowej Gazecie àódzkiej” krytyczny artykuá
na temat sytuacji panującej w áódzkim budownictwie.
Prace w àodzi: *o¿cyna mieszkalno-gospodarcza
na posesji K. Olszowskiego przy ul. Piotrkowskiej
92, proj. 1911; *kamienica Sz. Bernhajma przy ul.
Konstantynowskiej, róg ul. Dáugiej, proj. 1911 –
duĪa naroĪna kamienica z detalem secesyjnym
w elewacjach; *dom przy RadwaĔskiej 51, 1913.
Bibliogr.: Architektura Piotrkowskiej; Jordan; KsiĊga;
StefaĔski 2001; Strzaákowski; Wawrykiewicz.

Putowski Stefan
(ur. 1903, Warszawa – zm. 1985, Warszawa)
Architekt i urbanista warszawski. Absolwent Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej
(1923-1933). Byá wspóáautorem planu generalnego Warszawy, planu zagospodarowania doliny Wisáy, a po 1945 r. wspóáprojektantem Domu Sáowa
Polskiego i kina „Moskwa”.
Prace w àodzi: *III nagr. w konkursie na projekt
Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1937 – wspólnie z Tadeuszem Kaszubskim.
Bibliogr.: Konkursy; Minorski; Walczak.

R
Ranck Christopher
(ur. 1869, Stade – zm. 1951, Hamburg)
InĪ. dr, niemiecki architekt i urbanista, naczelnik
Wydziaáu Budownictwa w Hamburgu. Autor wielu realizacji architektonicznych w tym mieĞcie, zarówno przed, jak i po I wojnie Ğwiatowej, a takĪe
publikacji naukowych, w tym pracy Das Hamburger Bürgerhaus. Seine Bau- und Kunstgeschichte, Hamburg 1911 (wspólnie z Albertem Erbe).
W 1916 r. zostaá zaproszony do àodzi przez niemieckie wáadze okupacyjne, do 1918 r. peániá funkcjĊ radcy budowlanego w áódzkim Magistracie.
Prace w àodzi: *opracowanie „Planu zabudowania
dla miasta àodzi” (po powiĊkszeniu jego obszaru
w 1915 r.), 1917; *zaopiniowanie planu regulacyjnego miasta autorstwa ĺ W. Michalskiego, 1928.

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

Bibliogr.: Jaworowski-Walczak; Olenderek J. 2004; StefaĔski 2003; Strzaákowski; „W sprawie...”; strona internetowa: kmkbuecholdt.de.
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