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* Tłumaczenie: Beata Śliwińska, w: Życie może być piękne, Helen Exley Giftbooks, 1999

Czym jest to życie, jeśli pełni trosk
nie mamy czasu zatrzymać się i popatrzeć...

Nie mamy czasu rzucić okiem na piękno
i przyjrzeć się, jak tańczy...*

 („Leisure” W.H. Davies)

PRZEDMOWA

W 2017 roku w cyklu: Dawna architektura Politechniki Łódzkiej ukazał się album przed-
stawiający piękno reprezentacyjnej willi Józefa Richtera wybudowanej pod koniec  
XIX wieku, w której od 2016 roku mieści się rektorat Politechniki Łódzkiej. Tym razem 
oddajemy do rąk Państwa album ukazujący pałac rodziny Scheiblerów będący siedzibą 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Łódzka powołana dekretem z dnia 24 maja 1945 roku usytuowana jest na 
terenach dawnych kompleksów fabrycznych. Zaczątkiem powstałej po II wojnie świa-
towej uczelni był przydzielony przez władze miasta siedmiohektarowy obszar dawnej 
fabryki włókienniczej Szai Rosenblatta z kompleksem budynków. Nowo powstała uczel-
nia rozwijała się bardzo dynamicznie. Powstawały nowe kierunki i specjalności. Adapto- 
wano i włączano do kampusu kolejne tereny fabryczne, a wraz z nimi wille i pałace łódz-
kich przemysłowców. 

Wędrując po terenie uczelni napotkamy odmienne pod względem stylu i detali zabyt-
kowe zabudowania, między innymi miejski pałac rodziny Scheiblerów. Obiekt wybudo-
wany w połowie XIX wieku, pierwotnie dla fabrykanta Karola Gebhardta a w 1880 roku 
zakupiony przez Karola Scheiblera, zachwyca ilością detali architektonicznych: ozdobny-
mi zwornikami okien i wspornikami balkonu, kartuszami, herbami i kunsztownymi kra-
tami. W wyniku kilkukrotnej przebudowy budynek stał się jednym z bardziej eleganckich 
gmachów w mieście. Zapraszamy Państwa do przyjrzenia się pięknu dawnej architektury 
Politechniki Łódzkiej.
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Pałac rodziny Scheiblerów usytuowany przy 
ulicy Piotrkowskiej 266/268, o którym niegdyś 
mówiono najbardziej elegancki pałac w mieście został 
wzniesiony w latach czterdziestych XIX wieku 
i należy do najstarszych okazałych budynków Ło-
dzi. Farbiarz Karol Gebhardt na posesji przy uli-
cy Piotrkowskiej składającej się z dwóch działek, 
które nabył w latach 1844-1845, wzniósł piętrowy 
dom mieszkalny według projektu Ludwika Be-
thiera i Stanisława Balińskiego. Elegancki budy-
nek z neoklasycystyczną fasadą zdobioną pilastra-
mi na cokołach ustawionymi w wielkim porządku 
i dachem dwuspadowym zaliczany był do najbar-
dziej luksusowych siedzib fabrykanckich w ów-
czesnej Łodzi. Został uwieczniony na litografii 

w publikacji Oskara Flatta, krajoznawcy i auto-
ra wielu opracowań z zakresu historii, geografii 
i etnografii, zatytułowanej Opis miasta Łodzi pod 
względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, 
która ukazała się w 1853 roku. Obok wzniesio-
nego domu powstał również piętrowy budynek 
fabryczny – drukarnia tkanin wełnianych i baweł-
nianych. Równocześnie z budową domu i fabryki 
wzniesiony został na krańcu działki dwupiętrowy 
dom czynszowy dla robotników. Inwestycja była 
niewątpliwie znacznym obciążeniem finansowym 
dla zakładów Karola Gebhardta i najprawdopo-
dobniej spowodowała, że właściciel w 1852 roku 
sprzedał nieruchomość wraz z zabudowania-
mi Leonardowi Fesslerowi, drukarzowi perkalu.

Pałac rodziny Scheiblerów, widok od strony ulicy Piotrkowskiej. Lata 30. XX wieku.
Zdjęcie ze zbiorów Archiwum WUOZ w Łodzi.
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Około 1880 roku działka wraz z zabudowania-
mi powtórnie zmieniła właściciela. Nabywcą był 
Karol Scheibler jeden z największych łódzkich 
fabrykantów, zwany królem bawełny. W 1881 roku 
Karol Scheibler sprzedał nieruchomość powsta-
łemu wówczas Towarzystwu Akcyjnemu Zakła-
dów Bawełnianych Karola Scheiblera, którego 
akcjonariuszami byli członkowie rodziny Schei- 
bler. Po śmierci Karola Scheiblera seniora w 1881 
roku Scheiblerowie, w ciągu kolejnych lat, poddali 
budynek kilku przebudowom. Autorami projek-
tów kolejnych przebudów, trwających do końca 
XIX wieku, byli między innymi Hilary Majewski 
i Franciszek Chełmiński. W 1891 roku obiekt 

rozbudowany o dwie osie w kierunku północnym 
uzyskał formę pałacu miejskiego o neorenesanso-
wym charakterze. W 1894 roku budynek powięk-
szono w kierunku południowym. Fasada została 
wówczas wydłużona o trzy osie, a główne wej-
ście przeniesione zostało z fasady frontowej do 
wschodniej części domu. W południowo-zachod-
nim narożniku wzniesiono wieżę nieznacznie wy-
dobytą z bryły budynku. Wieżę nakryto hełmem 
w kształcie ostrosłupa z blachy cynkowej układa-
nej w łuskę i zwieńczono masztem z chorągiewką. 
Podczas kolejnej rozbudowy w 1897 roku budy-
nek powiększono, od strony północnej, o dobu-
dówkę parterową mieszczącą salon od strony 

Pałac rodziny Scheiblerów, widok od strony ulicy Piotrkowskiej. Lata 60. XX wieku.
Autor zdjęcia M. Pracuta. Zdjęcie ze zbiorów Archiwum WUOZ w Łodzi.
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ulicy i ogród zimowy od podwórza. Przebudowy 
wykonane w 1894 i 1897 roku nadały budynkowi 
obecną eklektyczną formę. 

W 1921 roku Towarzystwo Akcyjne Zakładów 
Bawełnianych Karola Scheiblera połączyło się 
z Towarzystwem Akcyjnym Zakładów Przemy-
słowych L. Grohmana tworząc Zjednoczone Za-
kłady Przemysłowe K. Scheiblera i L. Grohmana, 
Spółka Akcyjna w Łodzi. Z fuzji obu Towarzystw 
wyłączono budynki mieszkalne akcjonariuszy. Za 
współwłaścicieli pałacu na Piotrkowskiej 266/268 
uznano jedenastu spadkobierców Karola Schei- 
blera seniora: trzy córki – Matyldę Herbst, Ade-
lę Buchholtz, Emmę von Kramsta, syna Karola 

Scheiblera juniora oraz siedmiu wnuków: Leona, 
Karola i Edwarda Herbstów – synów Matyldy 
i Edwarda Herbstów, Karola Wilhelma, Jerzego 
i Egona Scheiblerów – synów Karola Scheible-
ra juniora oraz Jana Jerzego von Kramsta – syna 
Emmy i Jerzego von Kramsta. W kolejnych la-
tach współwłaściciele pałacu często się zmieniali. 
W 1930 roku córka Adeli Buchholtz Maria Geyer 
zakupiła od matki jej część wartości nieruchomo-
ści. W 1931 roku Karol Scheibler junior sprzedał 
swoją część wartości nieruchomości synom: Ka-
rolowi Wilhelmowi, Jerzemu i Egonowi. Od Ma-
tyldy Herbst jej część wartości nieruchomości na-
byli synowie: Leon i Karol Herbstowie. Po śmierci 

Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej, 1961 rok. 
Autor zdjęcia M. Pracuta. Zdjęcie ze zbiorów Archiwum WUOZ w Łodzi.
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Karola Wilhelma Scheiblera jego część wartości 
nieruchomości przejęli spadkobiercy: Jadwiga Pau-
lina Scheiblerowa – wdowa oraz Karol Eryk Hau-
bertus Scheibler, Mira Wera Urszula Scheibler oraz 
Barbara Ksenia Scheibler.

Po II wojnie światowej budynek został przejęty, 
jako nieruchomość poniemiecka, przez skarb pań-
stwa i przekazany do użytkowania Centralnej Szko-
le Oficerów Polityczno-Wychowawczych Milicji 

Obywatelskiej. W 1956 roku pałac przekazano 
Politechnice Łódzkiej i do 1991 roku swoją siedzi-
bę miało w nim Studium Wojskowe. W tym czasie 
wykonano w budynku szereg drobnych prac ada-
ptacyjnych na potrzeby Studium, między innymi 
podzielono strych na kilka mniejszych pomiesz-
czeń przeznaczonych na sale wykładowe. Obec-
nie w pałacu mieści się Wydział Organizacji i Za-
rządzania Politechniki Łódzkiej.

Pałac zbudowany na planie pro-
stokąta stanowi przykład architek-
tury eklektycznej z elementami neo-
klasycystycznymi i neobarokowymi. 
Piętrowy budynek przykryty jest 
dwuspadowym dachem. W narożni-
ku południowo-zachodnim wyróż-
nia się wieża zwieńczona ostrosłu-
powym hełmem. Hełm zwieńczono 
masztem dekorowanym ażurową 
gałką, kwiatonem oraz chorągiew-
ką z datą 1894. Fasada pałacu, na 
cokole, posiada parter zdobiony 
bonią pasową o zróżnicowanym, 
przemiennym wydobyciu poszcze-
gólnych pasów. Prostokątne okna 
parteru w profilowanych opaskach, 
z ozdobną żeliwną kratą, zwień-
czone są kamiennymi zwornikami: 
głowami kobiecymi na przemian 
w koronach i w wieńcach z kwiatów. 
W osi środkowej budynku, na wy-
sokości pierwszego piętra znajduje 
się balkon podtrzymywany przez 
ozdobne wsporniki w kształcie mo-
dylionów. Balustrada balkonu z tral-
kami dwulalkowymi przerywana 
jest słupkami o przekroju kwadratu. 

Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej. Druga połowa XX wieku. Widok od strony dziedzińca.
Autor zdjęcia M. Pracuta. Zdjęcie ze zbiorów Archiwum WUOZ w Łodzi.
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Podniebie balkonu udekorowane zostało płycina-
mi. Okna piętra także prostokątne, z ościeżami 
w profilowanych opaskach z uszakami, posiada-
ją u góry osłony żaluzji. Część środkowa pałacu 
w górnej kondygnacji ozdobiona została pasem 
jońskich pilastrów umieszczonych pomiędzy okna-
mi. Gzyms wsparty jest na ozdobnych konsolach.

Od strony północnej gmachu znajduje się parte-
rowa dobudówka z pięciobocznym ryzalitem przy-
krytym hełmem w kształcie ostrosłupa o podsta-
wie ośmioboku. We wschodniej części dobudówka 
nakryta została szklaną kopułą. W elewacji dobu-
dówki po bokach ryzalitu znajdują się prostokąt-
ne okna weneckie osłonięte kratami zdobionymi 

dekoracją o formach roślinnych. W ryzalicie do-
budówki umieszczono pośrodku boczne wejście 
z dwoma stopniami. Dwuskrzydłowe drzwi z nad-
świetlem, w górnej części przeszklone, zamknię-
te są kratami złożonymi z esownic, liści i wolut. 
W bocznych ścianach ryzalitu znajdują się okna 
szczelinowe zamknięte kratami o formach zbliżo-
nych do krat zamykających przeszklenia drzwi.

Główne wejście do budynku znajdujące się 
w silnie wysuniętym ryzalicie elewacji wschodniej 
poprzedzone jest czterema stopniami. Prowadzą-
ce do środka dwuskrzydłowe drzwi płycinowe 
z nadświetlem flankowane są dwoma pilastrami na 
cokołach. Górne przeszklone kwatery zamknięte 

Widok salonu na parterze w okresie międzywojennym. 
Oryg. p. Kuźnicka, 1935 rok. Zdjęcie ze zbiorów Archiwum WUOZ w Łodzi.
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zostały kratą. Wyżej znajdują się półkoliste pły-
ciny wypełnione płaskorzeźbionymi muszlami. 
Listwę przymykową w formie pilastra na cokole 
zdobią w górnej części żłobkowania. Całość wień-
czy gzyms. Nadświetle w kształcie połowy koła 
wypełnione zostało kratą. Nad wejściem znajduje 
się szklany dach pulpitowy wsparty na żelaznych 
wspornikach w formie esownic bogato dekorowa-
nych rozetami i liśćmi. Wysokie prostokątne okno 
powyżej głównego wejścia otoczone zostało pro-
filowaną opaską.

Częste przebudowy sprawiły, że wnętrza bu-
dynku nie są jednorodne. Obecnie można podzi-
wiać zarówno klasycyzujące sztukaterie, eklektycz-
ne piece jak i secesyjne witraże. Dawny bogaty 
wystrój wnętrza wskutek licznych przekształceń 

zachował się jedynie częściowo. Także pierwot-
ny układ wnętrz jest dziś mało czytelny. Główna 
klatka schodowa, z tralkową balustradą wspierają-
cą profilowaną poręcz, ozdobiona była witrażem 
z ornamentem arabeskowym. Do dziś zachowały 
się tylko jego fragmenty. Strop podestu i podniebie 
górnego biegu schodów ozdobiono drewnianymi 
kasetonami. Przy wejściu ze schodów na podest 
piętra znajdują się przyścienne, wąskie pilastry 
z wyraźnie zaznaczonymi kapitelami. Ściany wień-
czy bogato zdobiony gzyms. W pomieszczeniach 
na parterze zachowały się klasycyzujące nadproża 
drzwi i okien, sztukaterie z motywami roślinnymi, 
kwiatowymi i główkami amorków oraz kolorowe 
polichromie. W dawnym salonie obecnie jednej 
z sal wykładowych zachowały się, dziś już nieczyn-

Pałac rodziny Scheiblerów - projekt budynków gospodarczych. Autor projektu H. Majewski, 1885 rok. 
Materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiór kartograficzny 
Archiwum Państwowego w Łodzi – Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera 
i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 5948.
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Pałac rodziny Scheiblerów - projekt budynków gospodarczych. Autor projektu H. Majewski, 1885 rok. 
Materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiór kartograficzny 

Archiwum Państwowego w Łodzi – Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera 
i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 5948.

ne, zdobione wolutami dwa kominki wykonane 
z białego marmuru. Sufit pomieszczenia zdobią 
sztukaterie otoczone wąską profilowaną ramą. 
W środkowym, największym plafonie umieszczono 
malowidło przedstawiające putta podtrzymujące 
girlandę z kwiatów. W narożnych plafonach o nie-
regularnych kształtach umieszczono sceny z dzieć-
mi trzymającymi atrybuty dotyczące sztuki i nauki, 
między innymi: instrumenty muzyczne, dłuto, ry-
lec i cyrkiel. W pomieszczeniu o wystroju neoro-
kokowym, znajdującym się na parterze w części 
północnej pałacu, element oryginalnego wystroju 
stanowi dekoracyjny piec kaflowy z przedstawie-
niem malarskim. Piec obramowany jest pilastrami 
zdobionymi ornamentem roślinnym z wyraźnie 

zaznaczonymi kapitelami i ozdobnym nadprożem. 
Najciekawszym pomieszczeniem pałacu jest daw-
ny ogród zimowy z dwoma szerokimi oknami od 
wschodu i arkadą wspartą na półfilarach z kapi-
telami doryckimi oddzielającą ryzalit z wyjściem 
do ogrodu. W jednym z okien zachowała się ory-
ginalna szyba trawiona przedstawiająca łabędzia, 
jeden z najbardziej popularnych motywów sece-
syjnych. W centrum pomieszczenia znajduje się 
kulisty otwór przykryty pierwotnie szklaną, a dziś 
poliwęglanową kopułą. Elementami oryginalnego 
wystroju dawnego ogrodu zimowego są także lam-
peria ułożona z kafli dekorowanych motywem lilii 
wodnych oraz secesyjne osłony na kaloryfery de-
korowane motywem esownicy i akantem.
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Pałac rodziny Scheiblerów – rysunek techniczny do projektu budynków gospodarczych, 1885 rok. Materiały 
archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego 
w Łodzi – Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 5949.



15

Pałac rodziny Scheiblerów – rysunek techniczny do projektu budynków gospodarczych, 1885 rok. Materiały
archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi. Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego 

w Łodzi – Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi, sygn. 5949.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Elewacja wschodnia od strony dziedzińca. Widok na boniowany parter i pierwsze piętro. 
W połaci dachu lukarny z oknami prostokątnymi zamkniętymi półkoliście.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Szklany dach pulpitowy nad głównym wejściem do budynku wsparty na żelaznych, 
bogato dekorowanych wspornikach.
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Ozdobne wsporniki w formie esownic dekorowanych rozetami i liśćmi.

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Detal architektoniczny fasady. Zwornik okna w kształcie głowy kobiecej w koronie.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dobudówka od strony wschodniej z prostokątnym oknem z ozdobną kratą.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Elewacja wschodnia, widok na dobudówkę przykrytą hełmem w kształcie ostrosłupa o podstawie 
ośmioboku. W bocznych ścianach prostokątne okna szczelinowe zamknięte ozdobnymi kratami.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Częściowo przeszklone, dwuskrzydłowe drzwi dobudówki. W dolnej części płyciny z rautami 
i dekoracyjnie rzeźbionymi plakietkami. Drzwi zamknięte kratami złożonymi z esownic, liści i wolut.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Fasada od strony wschodniej. Wejście główne do budynku. Powyżej wysokie prostokątne okno, otoczone 
profilowaną opaską, flankowane pilastrami na cokołach. Gzyms budynku wsparty na kroksztynach.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Wejście główne do pałacu z dwuskrzydłowymi, płycinowymi drzwiami w profilowanym ościeżu. Górne 
kwatery drzwi przeszklone, zamknięte kratą z półkolistymi płycinami wypełnionymi płaskorzeźbionymi 
muszlami. Nadświetle w kształcie połowy koła, wypełnione kratą z profilowanym łukiem.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Bogato zdobione, główne drzwi wejściowe.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Wejście główne do pałacu, widok od strony sieni. Sień wykładana boazerią. Główna klatka schodowa.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Dawna weranda. Ozdobny żyrandol umieszczony w rozecie otoczonej ornamentem akantowym.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dawna weranda oświetlona dwoma oknami od południa i czterema od wschodu, 
w tym dwoma w wykuszu. Sufit podzielony stiukowymi ramami na szereg pól 

w kształcie sześciokątów, kwadratów oraz prostokątów.
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Parter. Dawna weranda z trapezoidalnym wykuszem od wschodu. 
W ścianie północnej rozsuwane drzwi do dawnego ogrodu zimowego.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Fragment wykuszu dekorowany ornamentem małżowinowym i kampanulami.
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PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
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Dawny ogród zimowy. Pod oknami kraty dekorowane motywem esownicy oraz akantem. 
W dolnej części ściany lamperia ułożona z kafli dekorowanych motywem nenufaru w barwach bieli 
oraz różnych odcieniach zieleni.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Szklana kopuła z szerokim, bogato profilowanym gzymsem u nasady.
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Szyba trawiona o bogatej secesyjnej ornamentyce z motywem stylizowanego kwiatu irysa.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dawny ogród zimowy. Okno od strony północnej z trawioną szybą.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dawne pomieszczenie mieszkalne. Pokój oświetlony dwoma oknami. Sufit podzielony na płyciny 
profilowanymi ramami. Pośrodku sufitu rozeta dekorowana czterema wolutami. Wypukły gzyms 

dekorowany ornamentem okuciowym z rautami i przedzielony wspornikami z kaboszonami.
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Dawny salon z sufitem bogato zdobionym stiukiem narzutowym. Drzwi prowadzące do pomieszczenia 
flankowane pilastrami na cokołach.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Plafon i faseta dekorowane ornamentem o fantazyjnej, asymetrycznej i nieregularnej formie o płynnych 
i strzępiastych konturach, akantem oraz ukwieconymi gałęziami.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dawny salon. Bogato zdobiony ceramiczny piec z przedstawieniem malarskim w nadstawie.
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Dekoracyjne sztukaterie pośrodku dłuższych ścian pomieszczenia. Plafony o nieregularnym kształcie 
z reliefowymi puttami. W przedstawieniu na ścianie południowej putta trzymają tarczę z monogramem S 
oraz fanfarę. W przedstawieniu po przeciwnej stronie trzymają lirę, wieńce z kwiatów oraz gałąź 
wawrzynu. Obie kompozycje wzbogacone są motywami welonów, bukietów kwiatów, gałęzi palm. 
Po bokach plafonów przedstawienia uskrzydlonych smoków.
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 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
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Dawny salon, prostokątny z dwoma ściętymi narożami. Sufit dekorowany stiukami narzutowymi, 
z gzymsem u nasady. Sztukaterie otoczone są wąską profilowaną ramą. Pośrodku plafon zbliżony 
w kształcie do czworoliścia otoczony szeroką ramą z girlandami kwiatowymi na zewnątrz. 
W narożach sufitu mniejsze plafony o nieregularnych kształtach ujęte w dekorowane ramy.



47
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 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Marmurowy kominek z lustrem w nadstawie w narożu pomieszczenia.
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Dawny salon, obecnie sala wykładowa. Drzwi z ornamentem roślino-kwiatowym.
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 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Malowidło wewnątrz plafonu w dawnym salonie przedstawiające unoszące się putta podtrzymujące 
girlandę z kwiatów, z jaskółkami pomiędzy nimi. W narożnych plafonach umieszczono sceny z amorkami 

trzymającymi atrybuty dotyczące sztuki i nauki: instrumenty muzyczne, dłuto, cyrkiel i ekierkę. 
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Zwieńczenie plafonu z uskrzydloną główką aniołka i reliefem z kompozycją 
instrumentów muzycznych: trąbki i fletu oraz karty z pięciolinią.
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Reprezentacyjna klatka schodowa poprzedzona niewielkim przedsionkiem z płaskim stropem 
kasetonowym. Drewniane schody z profilowanymi ozdobnie tralkami wspierającymi poręcz.



53



54

PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Główna klatka schodowa. Rozeta dekorowana wicią akantową, główkami i wazami.
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Główna klatka schodowa.
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Reprezentacyjna klatka schodowa. Dwubiegowe schody z tralkową balustradą zakończoną 
profilowanym słupem. Poliki schodów dekorowane drewnianą boazerią z arkadowymi płycinami.
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Reprezentacyjna klatka schodowa. Zwieńczenie okna doświetlającego schody. Arkadkowe otwory 
wypełnione są bogato zdobionym, malowanym witrażem z ornamentem kandelabrowym.
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Fragmenty witraża w oknie półpiętra z motywami rogów myśliwskich, masek, pęków owoców 
oraz instrumentów powiązanych wstęgami.
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Bogato profilowany słup wieńczący balustradę schodów w głównej klatce schodowej.
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Reprezentacyjna klatka schodowa z oknem na półpiętrze doświetlającym schody. Okno prostokątne 
podzielone szprosami na prostokątne i kwadratowe kwatery z pięcioma otworami arkadkowymi 
w zwieńczeniu. Schody prowadzące na piętro z bogato ornamentowanymi tralkami. Ściany wieńczy 
bogato rzeźbiony, wypukły gzyms. Sufi podzielony szeroką profilowana ramą na dwie części.



61

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Przyścienne, wąskie pilastry na cokołach przy wejściu ze schodów na podest piętra, 
w dolnej części dekorowane ornamentem okuciowym z rautem pośrodku.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Dawne pomieszczenie mieszkalne na pierwszym piętrze, obecnie znajduje się tutaj 
pomieszczenie administracyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 

Z dawnego wystroju pozostały bogato zdobione sztukaterie: gzyms oraz rozeta pośrodku sufitu.
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Elementy dekoracyjne w pomieszczeniach pierwszego piętra. Ozdobne sztukaterie sufitowe 
oraz inkrustacje wykonane z masy perłowej dekorujące futrynę drzwiową.
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 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Drzwi pokoju, obecnie pomieszczenia biurowego Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej ozdobione w górnej partii witrażem z kompozycją kwiatową.



66

PAŁAC RODZINY SCHEIBLERÓW
UL. PIOTRKOWSKA 266/268

Ozdobne sztukaterie w pokoju na pierwszym piętrze.
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Sztukaterie bogato zdobiące sufit.
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Ozdobne sztukaterie w pokoju na pierwszym piętrze.
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Sztukaterie zdobiące sufit.
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Pokój na piętrze, obecnie sala wykładowa. Sufit podzielony belką na dwie części, z dwoma plafonami 
otoczonymi wałkami dekorowanymi kwiatami, gałęziami róż oraz wstęgami.
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WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Gzymsy zdobiące pomieszczenie na pierwszym piętrze.
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Dawne pomieszczenie mieszkalne na pierwszym piętrze, obecnie pomieszczenie administracyjne 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 
Sufit zdobiony sztukaterią w pomieszczeniach pierwszego piętra.
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Detale architektoniczne zdobiące pomieszczenia pierwszego piętra.



75

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Detale architektoniczne zdobiące pomieszczenia pierwszego piętra.
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Boczna klatka schodowa. Drewniane schody z tralkową balustradą.
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Przeszklenie drzwi bocznej klatki schodowej z trawionym ornamentem kandelabrowym.
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Dawne budynki gospodarcze: stajnia i wozownia oraz oficyna mieszkalna dla służby. Widok od strony 
dziedzińca. Obecnie budynki należą do Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
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Kompleks dawnych budynków gospodarczych.
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SŁOWNIK TERMINÓW ARCHITEKTONICZNYCH

AKANT – charakterystyczny dla zdobnictwa antycz-
nego rzeźbiony motyw dekoracyjny w formie splotu 
liści, wici lub kwiatów rośliny o tej samej nazwie.

ARABESKA – ornament roślinny w formie styli-
zowanej wici roślinnej, której często towarzyszą do-
datkowe elementy (np. elementy uzbrojenia, owoce, 
postacie ludzkie).

ARKADA – element architektoniczny składający się 
z dwóch podpór (kolumn, słupów lub filarów) połą-
czonych u góry łukiem. Arkada występuje w archi-
tekturze zarówno pojedynczo, jak i najczęściej w rzę-
dzie tworząc istotny składnik budowli.

BALUSTRADA – ażurowe lub pełne zabezpie-
czenie (ogrodzenie) schodów, tarasów montowane 
zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu 
i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną.

BOAZERIA – element dekoracyjny, drewniana 
okładzina ścian lub sufitów.

BONIOWANIE – dekoracyjny podział powierzch-
ni muru za pomocą żłobków poziomych, ewentual-
nie pionowych.

COKÓŁ – najniższa nadziemna część budowli lub 
jej części (np. kolumny, filaru). Pełni on dwie funk-
cje: konstrukcyjną (jest wzmocnioną częścią budow-
li, na której opiera się jej ciężar) i ozdobną (najczę-
ściej wysuwa się go wtedy nieco przed płaszczyznę 
murów, oddzielając gzymsem cokołowym lub też 
buduje z innego materiału, np. ciosów kamiennych).

EKLEKTYZM – kierunek polegający na łączeniu 
w jednej budowli w sposób swobodny, często nie-
zgodnych ze sobą, elementów wybranych z różnych 
stylów architektonicznych, najczęściej historyzują-
cych na przykład neorenesansu, czy neobaroku.

ELEWACJA, FASADA – lico budynku; zewnętrz-
na ściana wraz z występującymi na niej elementami 
architektonicznymi.

ESOWNICA – element dekoracyjny składający 
się z dwóch zawiniętych w przeciwna stronę wolut, 
przybierający kształt litery S.

FASETA – ozdobny gzyms na połączeniu ścian i sufitu.

FILAR – mająca przekrój wieloboczny (czworo-
boczny lub ośmioboczny) pionowa, wolnostojąca 
podpora konstrukcji spełniająca podobną rolę co 
kolumna (czasem także podobnie ukształtowana – 
z bazą, trzonem i kapitelem).

GZYMS – poziomy element architektoniczny w for-
mie pasa wysuniętego przed lico muru, chroniący 
elewację przed ściekającą wodą opadową oraz peł-
niący rolę dekoracyjną.

INKRUSTACJA – technika zdobienia powierzchni 
kompozycjami z płaskich kawałków masy perłowej, 
kości słoniowej, rogu, kamieni szlachetnych, które 
tworzą wzór geometryczny, ornamentalny lub scenę 
obrazową.

KAMPANULA – motyw dekoracyjny składający się 
ze zwróconych w dół kwiatów w kształcie dzwonka.

KANDELABROWY ORNAMENT – ornament 
w formie świecznika często połączonego z motywa-
mi wici roślinnej, ułożonymi symetrycznie po obu 
stronach pionowej osi.

KASETON – ukształtowanie stropu w formie wie-
lobocznych, geometrycznych zagłębień.

KROKSZTYN, KONSOLA – architektoniczny 
element podtrzymujący np. balkon, wykusz, ganek, 
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gzyms, osadzony w ścianie i wydatnie z niej wystają-
cy, również zakończenie belki stropowej, wystającej 
przed elewację budynku.

MAŁŻOWINOWY ORNAMENT – ornament 
składający się z elementów przypominających mał-
żowinę uszną.

MODYLION – ozdobny wspornik w formie po-
ziomej wolutowej konsoli lub esownicy zdobiony li-
ściem akantu oraz ornamentem łuskowym.

NADPROŻE – poziomy, płaski lub sklepiony 
(przesklepienie) element konstrukcyjny w formie 
belki umieszczanej ponad drzwiami albo oknami.

NADŚWIETLE – górna część otworu bramy lub 
drzwi w formie okna, służąca do oświetlenia po-
mieszczenia znajdującego się za tymi drzwiami (bra-
mą) – przedsionka, przedpokoju. Może mieć kształt 
prostokąta, odcinka koła itp.

PILASTER – element architektoniczny w formie 
płaskiego występu z lica ściany, posiadający głowicę 
i trzon, często także bazę i cokół, spełniający funkcję 
dekoracyjną i konstrukcyjną.

PŁYCINA – pole o dowolnym kształcie (najczęściej 

spotykane są prostokątne) w ścianie, cokole, płasz-
czyźnie pilastra, często wgłębione, obramowane, 
gładkie lub wypełnione dekoracją.

ROZETA – dekoracyjna kompozycja roślinno-
-kwiatowa na plafonie lub suficie wykonana w stiuku 
lub malowana.

RAUT – motyw dekoracyjny w kształcie szlifowa-
nego diamentu.

RYZALIT – część budynku wysunięta ku przodowi 
na wysokości wszystkich kondygnacji.

SZTUKATERIE – stiuki i inne elementy dekora-
cyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewnątrz po-
mieszczeń) wykonane z gipsu lub żywicy poliestro-
wej, często odlewane i montowane do ścian i sufitów.

TRALKA – pionowy element balustrady złożony 
z jednej lub kilku gruszkowatych w kształcie części 
zwanych lalkami, zazwyczaj wsparty na bazie.

WOLUTA – dekoracyjny motyw architektoniczno – 
rzeźbiarski w formie spirali.

WYKUSZ – fragment budynku wystający z lica ele-
wacji, poszerzający przylegające pomieszczenie.
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