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PROLOG. HISTORIA JEDNEGO BUDYNKU 

 W holu głównym Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego architekt Ed-
mund Roman Orlik zaprojektował „ścianę historyczną”– kawał solid-
nego muru oblicowanego piaskowcem, na którym wyryte zostały ko-
lejne daty: 966, 1939, 1944. W ten sposób uwieczniony został każdy 
ważny dla Polski Ludowej moment ojczystej historii. Historii, która 
odcisnęła swe piętno na samym budynku i jego twórcy.

Pierwszy projekt BUŁ (powszechnie zwanej przez studentów 
„Bułą”) powstał jeszcze w 1949 roku. Niestety, konieczność przepro-
jektowania modernistycznej bryły w duchu realizmu socjalistycznego, 
a następnie braki materiałowe zahamowały realizację. Ostatecznie 
budowę biblioteki, która w międzyczasie ponownie przybrała moder-
nistyczną formę, rozpoczęto dopiero w 1955 roku. Nowoczesne bryły 
miały zostać wzniesione z gotowych elementów tworzonych w ramach 
raczkującej dopiero w Polsce Ludowej prefabrykacji. Już na etapie kon-
strukcji biblioteka budziła uznanie środowiska architektonicznego. 
Brodzący w błocie na placu budowy pracownicy redakcji miesięcznika 
„Architektura” byli zachwyceni tym, co prezentował im Orlik. Musieli 
dosłownie zaniemówić z wrażenia, bowiem w prowadzonej ewidencji 
zapisali tylko jedno zdanie: „Jak najszybciej opublikować i upowszech-
nić cenne doświadczenia tej budowy”1. Gdy 19 stycznia 1960 roku 
dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia gmachu, jednogło-
śnie uznano go za najnowocześniejszą bibliotekę w kraju. Podkreśla-
no zaletę, jaką był przejrzysty układ komunikacyjny oraz nowoczesne 
wyposażenie. Fachowcy zachwycali się zastosowanym pionierskim 
systemem prefabrykacji, a miłośnicy sztuk pięknych – wnętrzami, któ-
re zostały upiększone malowidłami Stanisława Fijałkowskiego i Lecha 
Kunki czy reliefami Antoniego Starczewskiego. Główny projektant 
również był zadowolony ze swego dzieła i pisał, że biblioteka jest „po-
zytywnym osiągnięciem okresu, w którym powstała”2. Z przekąsem 
komentował jedynie fakt zmiany lokalizacji, w wyniku którego budy-
nek przewidziany jako pierzeja placu został usytuowany bokiem do 
ważnej ulicy, „typowo dla łódzkich gmachów publicznych”3.

1 E.R. Orlik, Biblioteka Uniwersytecka w  Łodzi, „Architektura” 1961, nr 9, s. 331.
2 Edmund Roman Orlik, akta osobowe, sygn. 209/2, APWr.
3 E.R. Orlik,  Biblioteka Uniwersytecka…, dz. cyt., s. 331.
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Z czasem gmach zaprojektowany przez Orlika i Eugeniusza Budlew-
skiego stracił jednak na znaczeniu. W latach 2003–2006 od strony 
północnej dobudowano nowe skrzydło biblioteki – pokrytą błękitnym 
szkłem refleksyjnym bryłę, która całkowicie zdominowała subtelne 
modernistyczne rozwiązania. 

Dzisiaj wejście główne nie znajduje się już pod efektownym, żel-
betowym zadaszeniem, a odwiedzający bibliotekę nie mijają „ściany 
pamięci” czy ceramicznego reliefu autorstwa Starczewskiego. Zamiast 
tego wchodzą przez przesuwne drzwi usytuowane w narożniku błę-
kitnej przeszklonej bryły, a następnie, stąpając po pokrytych granitem 
schodach, docierają do otwartego dla czytelników księgozbioru. Gdy 
jednak miną szklane balustrady, panoramiczne windy i pokryte beżo-
wym tynkiem ściany bufetu, trafią do innej rzeczywistości. Przejście 
z „nowej” do „starej” części biblioteki to nie tylko podróż w czasie. To 
wyprawa do odmiennego architektonicznego świata. Tynk nakłada-
ny metodą natryskową ustępuje miejsca kamiennej okładzinie i sta-
rannie opracowanej fakturze ścian. Systemowe rozwiązania klatki 
schodowej – indywidualnie zaprojektowanym stopniom i poręczom, 
których formy przypominają elegancki modernizm lat 30. XX wieku. 
Staranność opracowania detali, dbałość o całościowy i spójny charak-
ter dzieła architektonicznego odróżnia szlachetny efekt pracy starego 
mistrza od współczesnego budownictwa.

Kim zatem był Edmund Roman Orlik, twórca projektu biblioteki? 
Przyszedł na świat 26 stycznia 1918 roku w Rogoźnie Wielkopolskim. 
Edukację na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej unie-
możliwiły mu „wybuch wojny i wcześniejsze do niej przygotowania 
(ćwiczenia wojskowe w Batalionie Broni Pancernej w Poznaniu)”4. 
Został zmobilizowany 25 sierpnia 1939 roku i przydzielony do 71. dy-
wizjonu pancernego, gdzie był dowódcą tankietki TKS. Szlak bojowy 
przyszłego architekta wyznaczają zwycięskie potyczki pod Brochowem 
i Pocieszkami czy bitwa pod Sierakowem. Za każdym razem wykazywał 
się nie tylko odwagą i poświęceniem, ale i ponadprzeciętnymi talentami 
militarnymi. Liczba 13 zniszczonych niemieckich czołgów mówi sama 
za siebie. Ostatecznie Wielkopolska Brygada Kawalerii (a z nią pod-
chorąży Orlik wraz ze swą TKS-ką) przebiła się do Warszawy i wzięła 
udział w obronie stolicy. W obliczu kapitulacji na rozkaz dowódcy zało-
ga tankietki zniszczyła pojazd, aby stał się bezużyteczny dla Niemców. 

Po wojnie Orlik podjął studia w Zakładzie Architektury na Wydziale 
Plastyki Przestrzennej świeżo utworzonej Państwowej Wyższej Szkoły 

4 Edmund Roman Orlik, akta osobowe, sygn. 209/2, APWr.
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Sztuk Plastycznych w Łodzi. Po latach z dumą przyznawał, że absolu-
torium uzyskał jako prymus w 1951 roku. Pomimo ponadprzeciętnych 
wyników, nie uzyskał nigdy tytułu magistra. „Pracy dyplomowej nie 
podejmowałem z powodów wymagających zbyt szerokiego omówie-
nia” – wyznał5. Możemy domyślać się, że owe „powody” miały politycz-
ny charakter. Stalinizm i okres walki o sztukę socrealistyczną nie był 
sprzyjającym czasem dla jednostek pokroju Orlika. Brak dyplomu oraz 
„niewłaściwy” życiorys nie przeszkodziły jednak w tym, by od paździer-
nika 1951 roku powierzyć mu stanowisko asystenta na nowo utworzo-
nym Wydziale Architektury Wnętrz. Równocześnie pracował jako pro-
jektant, realizując prestiżową inwestycję, jaką bez wątpienia była dla 
komunistycznych władz biblioteka nowo powstałego uniwersytetu. Jak 
było to możliwe? W historii BUŁ i jej architekta nie ma prostych i jedno-
znacznych odpowiedzi.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno historia, jak i współczesne losy 
budynków wzniesionych w czasach PRL-u, wymykają się jednoznacz-
nym ocenom. Polityczne decyzje splatają się z próbami „dogonienia 
świata” na polu architektury, a wizje doby dojrzałego i późnego mo-
dernizmu – z finansową zapaścią socjalistycznej gospodarki. Na to 
wszystko nakładają się ponadto osobiste upodobania twórców, ich 
charaktery i osobowości. Trudno jest oddzielić dzieło od twórcy. Nie 
da się oderwać go od kontekstu epoki.

***

Niniejsza książka stanowi opowieść o łódzkiej architekturze  
z czasów PRL-u, na którą składają się wybrane sylwetki architektów – 
„miastoprojektantów”. To właśnie budowa „drugiej Łodzi” była celem 
architektów i urbanistów, którzy po zakończeniu II wojny światowej 
przybywali do miasta z różnych stron kraju. Stanowili barwną mozai-
kę postaci, które ukształtowały różne okoliczności, ośrodki i uczelnie. 
Razem tworzyli nowoczesne oblicze „miasta włókniarzy” marzącego 
o tym, by zrzucić z siebie odium ośrodka przemysłowego i stać się peł-
noprawną metropolią.

W kolejnych rozdziałach, różniących się formą i charakterem nar-
racji, przedstawione zostały sylwetki projektantów i zespołów pro-
jektowych, które wywarły niezaprzeczalny wpływ na kształt łódz-
kiej architektury. Ich historie pokazują rozmaite aspekty działalności 
w niełatwym okresie Polski Ludowej. Od „architektury tła” Jerzego  

5 Tamże.



1. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, E.R. Orlik, E. Budlewski (fot. B. Ciarkowski)



i Heleny Kurmanowiczów, poprzez szpitale Janusza Wyżnikiewicza, po-
stać Aleksandra Zwierko i budowę wieżowców, które stały się znakami 
w przestrzeni Łodzi, docieramy do łódzkich osiedli autorstwa Krystyny 
Krygier oraz Pracowni nr 3, a także budynków-ikon Bolesława Karda-
szewskiego. Swoistym dopełnieniem historii jest opowieść o Jerzym 
Samujlle, założycielu Instytutu Architektury na Politechnice Łódzkiej.







2. Helena i Jerzy Kurmanowiczowie (AHK) w Wiedniu, 1966 r. (AHK)
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Moje pierwsze wyobrażenie o architekturze nowoczesnej ukształtował Jerzy 
Kurmanowicz. Miałem wówczas jakieś pięć lat i nazwisko Kurmanowicza było 
mi kompletnie obce. Znałem natomiast jego najważniejszą realizację – Próchnik, 
czyli Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. dr. Adama Próchnika przy ul. Promiń-
skiego (obecnie al. Śmigłego-Rydza) w Łodzi. Ośmiopiętrowy budynek, o ciem-
nych, niemal grafitowych ścianach i pionowych stalowych żyletkach biegnących 
wzdłuż elewacji, podziałał na tyle silnie na dziecięcą wyobraźnię, że w przed-
szkolu nieudolnie starałem się odtworzyć jego lekką konstrukcję przy pomocy 
plastikowych klocków.

W Próchniku zatrudniony był mój ojciec, który niekiedy zabierał syna do pracy. 
Szliśmy przez rozległy hol wejściowy, z którego efektownie zawieszone, kręcone 
schody prowadziły wprost do gabinetów dyrekcji. Mijaliśmy niewielkie atrium, po-
rośnięte tujami i jałowcami, pośród których znajdowała się wiecznie niedziałają-
ca fontanna. Za częścią reprezentacyjną były rozmaite warsztaty i najważniejsza 
część całego zakładu – szwalnie. Ogromne przestrzenie zastawione były równymi 
szeregami maszyn wytwarzających niebywały hałas. To tam powstawały płaszcze 
i kurtki, które stały się eksportowym produktem Polski Ludowej. Nie muszę chyba 
dodawać, że mój pierwszy „dorosły” płaszcz pochodził właśnie z Próchnika.

W 1989 roku w Polsce „skończył się komunizm”, a kilka miesięcy później za-
kłady Próchnika zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,  
a następnie w spółkę akcyjną. To był początek końca. Kolejne reorganizacje, ma-
sowe zwolnienia, wreszcie upadek – tak wyglądały losy większości zakładów 
przemysłu lekkiego w Łodzi lat 90. Tłumy pracowników (w większości kobiet) 
zaludniły urzędy pośrednictwa pracy, pozostawiając puste hale, z których syndyk 
masy upadłościowej wywoził maszyny. Plajcie Próchnika dodatkowo towarzyszyła 
atmosfera skandalu. Produkcję przeniesiono do położonej bliżej centrum miasta 
„Lenty”, a sam budynek został odkupiony przez spółkę Infolex, która natychmiast 
sprzedała go ZUS-owi za kwotę znacznie większą. Całą transakcję jednak unieważ-
niono, a zamieszanym w nią osobom postawiono zarzuty narażenia Skarbu Pań-
stwa na milionowe straty.

Przez kilkanaście lat obiekt przy ulicy Promińskiego, której w międzyczasie 
zmieniono patrona, stał pusty. Wreszcie w 2007 roku rozpoczęto jego moderni-
zację i adaptację na cele biurowe. Słowo „modernizacja”, którego chętnie używa-
ją autorzy przebudowy, należałoby jednak traktować bardzo umownie, bowiem  
z dzieła Kurmanowicza pozostawiono jedynie żelbetową konstrukcję ośmiopiętro-
wego trzonu budynku. Zmieniono kompozycję bryły, rozwiązanie wnętrz, wygląd 

ARCHITEKCI ODPOWIEDZIALNI 
JERZY KURMANOWICZ I HELENA KURMANOWICZ



3. Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. dr. A. Próchnika, J. i H. Kurmanowicz (AZG SARP) 
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elewacji. Projektant nie dożył jednak ani destrukcji budynku, ani poprzedzającego 
ją upadku przedsiębiorstwa. Zmarł kilka miesięcy przed pierwszymi wolnymi wy-
borami, 12 lutego 1989 roku.

„It’s a men’s world” 

Architektura przez długi czas uchodziła za „męską” profesję. Kiedy zaczy-
nałem studia na Politechnice Łódzkiej, na jednych z pierwszych zajęć sędziwy 
profesor powiedział wprost: „W zawodzie będzie pracowało może 20% spo-
śród was… kobiet jeszcze mniej”. To nie jest odpowiednie zajęcie dla kobiet, 
stwierdził, mimo iż ponad połowę słuchaczy stanowiły właśnie one. Z perspek-
tywy czasu wydaje mi się to szokujące i niedopuszczalne. Wtedy stanowiło coś 
niemalże normalnego. Czasy się zmieniają, bo przecież zaledwie kilka–kilka-
naście lat wcześniej tego typu deklaracje należały do codzienności, a sytuacje, 
w których wykładowca (płci męskiej) doprowadzał studentki do łez, wcale nie 
były rzadkością.

Jerzy Kurmanowicz wiele ze swoich projektów tworzył wspólnie z żoną, He-
leną. Podpisywali się oboje, a jednak to on uzyskał status twórcy czy nagrodę 
łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) za wybitne 
osiągnięcia twórcze. Małżonka pozostawała w cieniu.

W jednym z wywiadów amerykański architekt Peter Eisenman został zapytany 
o fakt niedoreprezentowania kobiet wśród czołowych architektów. „My (archi-
tekci) wolimy groupies niż buntowniczki” – odparł bez namysłu1. Czy Kurmano-
wicz także oczekiwał, że żona będzie jego fanką, a nie partnerką czy, nie daj Boże, 
konkurentką? Jeśli tak, to chyba nie był w swoich oczekiwaniach odosobniony. 
Szybki przegląd rodzimych „archi-małżeństw” przekonuje, że każdorazowo był 
to układ mocno zhierarchizowany. Brukalscy czy Syrkusowie, pomimo postępo-
wych przekonań, zachowali w pewnym stopniu konserwatywny układ, w którym 
mężczyzna był tym pierwszym, wizjonerem i siłą napędową2. Nawet u Hansenów, 
gdzie Oskar dbał, by nie zapominać o Zofii jako pełnoprawnej autorce projektów, 
widoczny był wyraźny podział3. On był demiurgiem, kreatorem, artystą, ona – 
sprowadzała jego koncepcje do poziomu życia codziennego. Wyjątek stanowili 
chyba Kazimierz i Maria Piechotkowie, ale też ich obszar działalności (osiedla 
mieszkalne) niejako sprzyjał układom niehierarchicznym. W powojennej Łodzi 
było kilka „pierwszoligowych” par architektów. Kardaszewscy, Sumieniowie czy 
Kurmanowiczowie. O ile w pierwszych przypadkach hierarchia jest jasna, a Kar-
dach nawet wprost uważał, że kobiety do projektowania się nie nadają, to sprawa 
z Kurmanowiczami nie jest taka prosta.

1  Groupies & renegades, http://www.susanatorre.net/groupies-renegades/ [dostęp: 30.04.2018].
2  M. Leśniakowska, Barbara Brukalska: subtelna budownicza płaszczyzn i form, w: Architektki, red. E. Mańkowska- 
-Grin, Kraków 2016, s. 46–48.
3  F. Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków – Warszawa 2013, s. 101.


