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W opracowaniu, na podstawie analizy dokumentów �ródłowych, 
przeprowadzono rekonstrukcj� procesu projektowania i wytyczenia osady 
sukienniczej Nowe Miasto w Łodzi w 1821 roku.  

1. Wprowadzenie 
 

Władze Królestwa Polskiego, utworzonego postanowieniem kongresu wie-
de�skiego w 1815 roku, od pocz�tku swej działalno�ci podj�ły akcj� uprzemy-
sławiania kraju. Jedn� z dróg prowadz�cych do tego celu było werbowanie cu-
dzoziemskich rzemie�lników i zach�canie ich do osiedlania si� na terenie Króle-
stwa na dogodnych warunkach, szczególnie w nowo zakładanych osadach fa-
brycznych przy miastach rz�dowych. Taka osada fabryczna powstała m.in.  
w rz�dowym mie�cie Łód�, poło�onym w powiecie zgierskim, obwodzie ł�czyc-
kim województwa mazowieckiego. 

Projekt kompozycji przestrzennej osady sukienniczej Nowe Miasto w Łodzi, 
zawartej w kwartale obecnych ulic: Ogrodowa, Północna, Wschodnia, Rewolucji 
1905 roku, Próchnika i Zachodniej, z Placem Wolno�ci po�rodku, wyró�nia si� 
po�ród innych planów osad fabrycznych zakładanych w tym czasie wysokimi 
walorami urbanistycznymi. Nieznane jest niestety nazwisko twórcy i realizatora 
tego projektu. 
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Marek Koter [4] stwierdza, �e „plan Nowego Miasta [w Łodzi] wzorowany 
był niew�tpliwie na zało�eniach teoretycznych” i sugeruje, i� autorów tego  
planu nale�y szuka� „nawet w�ród najwybitniejszych architektów Królestwa, jak 
P. Aigner lub J. Kubicki, z pomocy których Rembieli�ski, z racji piastowania 
urz�du marszałka Sejmu, z pewno�ci� mógł korzysta�”.  

Mirosław Jaskulski [3] uwa�a natomiast, �e twórc� planu siedliskowego 
Nowego Miasta w Łodzi mógł by� ówczesny komisarz wojewódzki Witkowski. 
Z jego pisma z dnia 26 maja 1821 roku wynika, i� to on osobi�cie sporz�dził plan 
regulacyjny Nowego Miasta i wytyczył go w terenie. Nie wiadomo jednak, czy 
wymy�lił ten układ przestrzenny sam, czy te� skorzystał ze wzorcowego planu 
teoretycznego, jak sugeruje to Koter [4]. Pomocn� w wyja�nieniu tej w�tpliwo�ci 
mo�e by� próba odtworzenia procesu powstawania takiego teoretycznego planu 
układu przestrzennego małej osady fabrycznej. 

2. Teoretyczne projektowanie  
małej osady fabrycznej 

 
Rozwa�ania teoretyczne nad kształtem idealnego rozplanowania małej osady 

dla napływaj�cych z zagranicy fachowców – r�kodzielników nale�y prowadzi�  
w oparciu o jakie� zało�enia pocz�tkowe. Mogły one brzmie� nast�puj�co: 
− na niewielkiej, pustej powierzchni rozplanowa� mo�liwie najwi�cej placów 

budowlanych wraz z rynkiem, 
− typowe place miejskie winny by� w kształcie prostok�ta, frontem o długo�ci 

równej f przylegaj�cym do ulicy lub rynku oraz o gł�boko�ci równej podwo-
jonej długo�ci frontu, czyli 2 f.  

− pole powierzchni typowego placu b�dzie wi�c równe 2 f 2 i nie nale�y projek-
towa� placów mniejszych. 
Taka idealna mała osada z zabudow� drewnian�, lokowana w szczerym polu 

mo�e mie� kształt kwadratu z rynkiem po�rodku, z którego wychodz� cztery pro-
stopadłe ulice. Zewn�trzne boki kwadratu osady te� mog� by� ulicami, jak na 
rysunku 1.  

 
Rys. 1. Schemat układu ulic idealnej małej osady 

Fig. 1. Schema of the streets of perfect small settlement 
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Rynek na �rodku osady, na skrzy�owaniu ulic, mo�e by� kwadratowy lub 
okr�gły. Rynek kwadratowy jest łatwy do wytyczenia, ale trudno przy nim zapro-
jektowa� place budowlane zgodnie z podanymi wy�ej warunkami (rys 2A). Plac 
rogowy na tym rysunku nie ma frontu przyległego do rynku. Natomiast rynek okr�-
gły (rys. 2B) jest ładny, ale b�dzie miał łukowate fronty trudne do wytyczenia.  

 
Rys. 2. Warianty rozplanowania rynku 

Fig. 2. Variants of the lay out of the market 
 

Mo�na zaprojektowa� rynek w kształcie kwadratu z obci�tymi rogami, jak 
na rys. 3A. Wizualnie efekt podobny daje o�miok�t foremny opisany na okr�gu. 
Konstrukcja geometryczna takiego o�miok�ta jest prosta. Wystarczy narysowa� 
dwie dwusieczne k�tów przeci�cia osi ulic i narysowa� styczne do okr�gu  
w punktach przeci�cia go tak wyznaczonymi promieniami, jak na rysunku 3B. 

 
Rys. 3. Konstrukcja o�mioboku foremnego opisanego na okr�gu 

Fig. 3. Construction of equilater octagon described a circle 
 

Zauwa�ymy wówczas 16 równych odcinków symetrycznie rozło�onych  
w horyzoncie. Je�eli przyjmiemy, �e długo�� takiego odcinka odpowiada długo-
�ci frontu typowego placu f, to mo�emy zaprojektowa� wokół rynku 16 placów. 
Poniewa� cały układ miasta ma by� symetryczny, to dalsze rozwa�ania prowa-
dzone b�d� w kwartale stanowi�cym jedn� czwart� całego areału. 

Wokół o�miok�tnego rynku nie ma mo�liwo�ci zaprojektowania typowych, 
prostok�tnych placów budowlanych, gdy� fronty ich nie s�siaduj� ze sob� pod 
k�tem prostym. Ale mo�na poprowadzi� przez skrajne punkty frontów linie rów-

A B 
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noległe do dwusiecznej jak na rysunku 4 i zamkn�� ten obszar w kwadracie. 
Długo�� boku tego kwadratu winna by� wielokrotno�ci� długo�ci frontu, gdy� do 
niego b�d� dotyka� inne projektowane place. Zakładaj�c trzykrotn� długo�� fron-
tu (na rys. 4 przedstawiona jest lini� jednopunktow�) otrzymamy dwa skrajne 
place o polu powierzchni mniejszym ni� 2f 2, za� przy czterokrotnej długo�ci 
frontu pola powierzchni tych placów b�d� troch� wi�ksze od 2f 2.  

 
Rys. 4. Projekt rozplanowania bloku przyrynkowego 

Fig. 4. The draft lay out of the block around the market 
 

W ten sposób uzyskamy w ka�dym bloku przyrynkowym po cztery place 
budowlane o nieco wi�kszym od typowego polu powierzchni, ale z prostopadły-
mi do frontu prawie wszystkimi ich granicami.  

 
 

Rys 5. Wymiarowanie bloku przyrynkowego 
Fig. 5. Dimensioning the block around the market 

 
Na potrzeby zwymiarowania tego bloku przeprowadzimy kilka linii kon-

strukcyjnych (na rysunku 5 to linie jednopunktowe). Zauwa�my, �e cały blok 
składa si� z kwadratów, prostok�tów i równoramiennych trójk�tów prostok�t-
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nych, a wi�c figur prostych do zwymiarowania. W równoramiennym trójk�cie 
prostok�tnym kwadrat przeciwprostok�tnej równy jest podwojonemu kwadratowi 
przyprostok�tnej. St�d przeciwprostok�tna równa jest przyprostok�tnej pomno-
�onej przez pierwiastek z dwóch, a przyprostok�tna równa jest przeciwprostok�t-
nej podzielonej przez pierwiastek z dwóch. Pole powierzchni takiego trójk�ta jest 
równe połowie kwadratu przyprostok�tnej.  

Dla oznaczonych literami odcinków na rysunku 5, przyjmuj�c jako jednostk� 
długo�� frontu typowego placu równ� f, mo�emy policzy� ich wymiary: je�eli 
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Kontrol� poprawno�ci policzenia pól powierzchni oznaczonych placów jest 
suma tych pól równa połowie pola powierzchni kwadratu o boku równym 4f czy-
li 8f 2 . Sprawd�my:  

( ) 22
321 8211,523248,5 f=+++f=P+P+P=P ⋅−⋅⋅−⋅�  

Obliczenia zostały przeprowadzone prawidłowo. 
Dokładno�� policzenia w funkcji frontu f długo�ci odcinków i pól po-

wierzchni placów oznaczonych na rysunku 5 zale�y od dokładno�ci obliczenia 
pierwiastka z dwóch.  

Teraz nale�y przy zewn�trznych bokach bloku przyrynkowego (tu b�d� to 
boki zachodni i północny) zaprojektowa� typowe place. Układ placów rogowych 
b�dzie zale�ny od rangi ulicy, do której zaprojektujemy fronty. Otrzymamy 
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zwarty kwartał zawieraj�cy 14 placów, w tym 10 typowych prostok�tnych o polu 
powierzchni 2f 2 i 4 trapezowe w bloku przy rynku o polu powierzchni nieprze-
kraczaj�cym 3f 2. Mo�e to wygl�da� jak na rysunku 6. Jest to wariant minimali-
styczny. 

 
Rys. 6. Wariant I rozplanowania kwartału 
Fig. 6. Variant I of lay out in the quarter 

 
Powi�kszenie liczby placów budowlanych w tak ukształtowanym kwartale 

mo�e nast�pi� tylko przez wprowadzenie nowych placów wi�kszych od placów 
typowych. Najkorzystniejsze jest usytuowanie takich placów w s�siedztwie bo-
ków bloku przy rynku. Wydłu�aj�c ka�dy z boków o jeden front uzyskujemy 
cztery nowe place, które mo�na rozplanowa� w sposób pokazany na rys 7. 
Otrzymujemy 9 prostok�tnych placów typowych, 5 prostok�tnych wi�kszych,  
o polu powierzchni równym 3f 2 oraz 4 trapezowe  w bloku przy rynku. Cały roz-
patrywany kwartał liczy w sumie 18 placów budowlanych.  

 
Rys. 7. Wariant II rozplanowania kwartału  
Fig. 7. Variant II of lay out in the quarter 

 
Kontynuuj�c powi�kszanie liczby placów budowlanych, wprowad�my do 

ka�dego boku kwartału z wariantu I po dwa place. Uzyskamy w porównaniu  
z nim osiem nowych placów budowlanych, jak na rysunku 8, czyli w sumie 22. 
Jednak�e w tym wariancie pojawiaj� si� 3 place o długo�ci równej a� 4f, o polu 
powierzchni dwukrotnie wi�kszym od placu typowego, czyli 4f 2. W tym warian-
cie zabudowy w wi�kszym stopniu wzrasta pole powierzchni zaj�tego terenu ni� 
liczba placów budowlanych. Nie jest to rozwi�zanie korzystne, ale w okre�lo-
nych sytuacjach mo�e by� uznane za dopuszczalne. 
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Rys. 8. Wariant III rozplanowania kwartału 
Fig. 8. Variant III of lay out in the quarter 

 
Rozpatrzmy mo�liwo�ci ewentualnego dalszego powi�kszenia liczby placów 

w projektowanym kwartale. Wprowadzaj�c do ka�dego boku kwartału z wariantu 
I po trzy place, uzyskujemy w porównaniu z nim dwana�cie nowych placów bu-
dowlanych, jak na rysunku 9, czyli w sumie 26. Jednak�e powi�kszenie liczby 
placów w tym wariancie jest mo�liwe przez dodanie tylko bardzo długich pla-
ców, o długo�ci 4f, a jeden plac osi�gnie długo�� a� 5f. Nie jest to korzystne roz-
wi�zanie, gdy� wyst�puj� w nim a� cztery typy placów budowlanych. Ponadto 
znacznie szybciej wzrasta pole powierzchni zaj�tego na inwestycj� obszaru ni� 
liczba placów budowlanych, a co za tym idzie �rednia powierzchnia placu, co 
znacznie podwy�sza koszt całego przedsi�wzi�cia urbanistycznego. 

 
Rys. 9. Wariant IV rozplanowania kwartału.  
Fig. 9. Variant IV of lay out in the quarter 
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Dalsze powi�kszanie liczby placów budowlanych w rozpatrywanym kwarta-
le, przy zachowaniu warunku niezwi�kszania pola powierzchni placu ponad 4f 2, 
mo�liwe jest przez dodawanie kolejnych placów tylko do dwóch przeciwległych 
pierzei, np. do północnej i południowej – jak na rysunku 10. B�d� to jednak place 
du�e, o długo�ci równej 4f. W efekcie otrzymamy kwartał w kształcie prostok�ta, 
a nie kwadratu, jak zało�ono w schemacie idealnym. 

 
Rys. 10. Wariant V rozplanowania kwartału 
Fig. 10. Variant V of lay out in the quarter 

 

 
Rys. 11. Najoszcz�dniejszy wariant rozplanowania osady 

Fig. 11. The most economical variant of lay out of the settlement 
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Je�eli za kryterium główne przyjmiemy minimalizacj� terenów przej�tych na 
urz�dzenie nowej osady, najkorzystniejszym rozwi�zaniem wydaje si� wariant II 
rozplanowania kwartału. Wprowad�my zatem ten wariant zabudowy kwartału  
w siatk� prostopadłych ulic. Otrzymamy najoszcz�dniejszy, ze wzgl�du na zaj�ty 
areał gruntów, wariant rozplanowania osady, jak to przedstawiono na rysunku 11. 
Ogólna liczba placów budowlanych w tym wariancie wynosi 72, w tym 36 pla-
ców typowych, prostok�tnych o polu powierzchni 2f 2, 20 placów prostok�tnych 
o polu powierzchni 3f 2 oraz 16 placów trapezowych – przy rynku, o polu po-
wierzchni wi�kszym od placu typowego, ale nieprzekraczaj�cym 3f 2 . 

W przyj�tym wst�pnie schemacie układu ulic tej idealnej osady cały obszar 
zabudowy był zamkni�ty ulicami go okalaj�cymi. Je�eli na zewn�trznych stro-
nach ulic okalaj�cych równie� zaprojektujemy typowe place budowlane, to w 
efekcie otrzymamy: 100 placów typowych o polu powierzchni 2f 2, 20 placów 
prostok�tnych o polu powierzchni 3f 2 oraz 16 placów trapezowych – przy rynku, 
o polu powierzchni wi�kszym od placu typowego, ale nieprzekraczaj�cym 3f 2 . 
W sumie b�dzie 136 placów budowlanych na stosunkowo niewielkiej przestrze-
ni, jak to przedstawia rysunek 12. 

 
Rys. 12. Projekt teoretyczny układu przestrzennego idealnej osady 

Fig. 12. Theoretical project of spatial design of ideal settlement 
 

Teoretyczne projektowanie układu przestrzennego osady bez uwzgl�dnienia 
warunków terenowych jest faktycznie zadaniem czysto geometrycznym. W po-
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wy�szym zadaniu wyst�puje tylko jeden parametr – f, stanowi�cy połow� boku 
o�miok�ta foremnego opisanego na okr�gu i przyj�ty jako długo�� frontu typo-
wego placu budowlanego. Dopiero podstawiaj�c pod ten parametr konkretny 
wymiar, otrzymujemy wła�ciw� skal� przedsi�wzi�cia planistycznego, w tym 
wielko�� rynku, wielko�� poszczególnych placów budowlanych oraz pole po-
wierzchni areału gruntów zaj�tych pod planowan� osad�. Na tym etapie rozwa-
�a� teoretycznych wiedza czy do�wiadczenie urbanistyczne nie s� konieczne. 
Wystarczy znajomo�� geometrii na poziomie podawanym wówczas np. w szko-
łach OO. Pijarów. Członek tego zakonu Ignacy Zaborowski, autor podr�cznika 
do miernictwa „Jeometrya praktyczna”, wydanego w 1786 roku i wznawianego 
jeszcze czterokrotnie a� do roku 1820, podawał w nim wykład geometrii na 
znacznie wy�szym poziomie [6]. Oczywi�cie architektom i urbanistom takie ro-
zumowanie teoretyczne przychodziło bez trudno�ci. 

3. Wytyczenie placów nowego miasta w Łodzi 
 

W oparciu o dotychczas zbadane materiały �ródłowe i opracowania synte-
tyczne mo�na z du�ym przybli�eniem odtworzy� przebieg procesu wytyczenia 
osady sukienniczej w Łodzi w szerszym ni� dotychczas kontek�cie i w uj�ciu 
chronologicznym. 

Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmund Rembieli�ski, 
w dniach od 20 czerwca do 22 lipca 1820 roku dokonał objazdu obwodu ł�czyc-
kiego w tym�e województwie „...dla zatrudnienia si� na miejscu ułatwieniem 
interesów administracyjnych...”, jak to sformułował w swoim raporcie do JO. 
Ksi�cia Namiestnika Królewskiego z dnia 4 lipca 1820 roku [8]. Jednym z naj-
wa�niejszych interesów administracyjnych Rembieli�skiego były ułatwienia dla 
osiedlania si� w tych okolicach zagranicznych fabrykantów sukiennych. W dru-
gim raporcie objazdowym, datowanym 13 lipca 1820 r pisze: „  Utyskuj� oni na 
to, �e w miastach rz�dowych, a przez to samo uprzywilejowanych, w osiadaniu 
znajduj� trudno�ci, które, mem zdaniem, z łatwo�ci� usuni�temi by�by mogły, 
�eby, zamiast korespodencyj i przeci�głych formalno�ci, Rz�d zaj�ł si� skutecznie 
obmy�leniem łatwych sposobów osadzenia w swych miastach przemysłowej klasy 
ludzi, bez której miasta rz�dowe zostan� zawsze rolniczemi i mało krajowi u�y-
tecznemi...”[8].  

Powa�ne utrudnienia osadnictwa wyst�piły w Zgierzu, gdzie „...W roku 
zeszłym naszło tam 60 przeszło z ró�nych stron zagranicznych fabrykantów...”, 
a dla braku placów do osiedlenia si� „...zostało 15, reszta rozej�� si� musiała,... 
a najwi�cej do Ozórkowa lub Aleksandrowa rozeszła si�...”. Rembieli�ski uznał, 
�e korzystnym byłoby „...rozdanie onym rz�dowego folwarku Zagrzanki, miasta 
rzeczonego dotykaj�cego, a w dzier�awnej zostaj�cego posesji...”. Na tym 
terenie, po wypowiedzeniu umowy dzier�awnej mo�na by „...uformowa� 
kilkadziesi�t placów, ale tak je wprzód przygotowa� nale�y a�eby nie 
r�kodzielnicy, pojedynczo przybywaj�cy, na przeznaczenie onych, lecz place na 
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ochotników oczekiwały..”. Nie czekaj�c na rz�dowe ustalenia i wyprzedzaj�c 
stosowne dla siebie w tym wzgl�dzie upowa�nienia „...sprowadziwszy z sob� 
przysi�głego jeometr�, zaraz wzgl�dem rozmiaru miasta i zaprojektowania 
regulacji onego wedle uczynionych mu na miejscu wskaza� ugodziłem i czynno�� 
ta ju� jest rozpocz�ta...”. Gdyby Rembieli�ski miał wówczas jaki� teoretyczny 
plan osady sukienniczej, pewnie zrealizowany byłby on w Zgierzu. Jednak�e 
rynek tamtejszy, poło�ony na przeci�ciu dwóch prostopadłych ulic, ma kształt 
kwadratu.  

Nast�pnym miastem w obje�dzie Rembieli�skiego była Łód�. Tu zaj�ł si� 
regulacj� figury miasta i spraw� budowy domu gminnego. W kwestii 
ewentualnego osadnictwa zagranicznych fabrykantów raportuje: „..Poło�enie 
miasta Łodzi tak�e jest, jako w jednej�e okolicy, na osiedlenie fabrykantów 
usposobionem. W�ród terytorjum miasta znajduj� si� rz�dowe grunta, Wojtówka 
zwane, które tak�e z austerj�, na dochód Kasy Miejskiej odst�pionemi by�by 
mogły. Przed trzema jeszcze laty wezbrawszy woda w strudze tamtejszej zniosła 
zupełnie młyn rz�dowy z upustem, który pod samym stał miastem; mo�naby 
w tem miejscu dobry wybudowa� folusz, cegielni� wystawi� i buduj�cym si� 
r�kodzielnikom z bliskiego boru rz�dowego, który tam �adnej nie ma ceny, 
drzewa bezpłatnie udzieli�...”[8]. Wynika z tego raportu, �e w tym czasie 
�adnych prac zwi�zanych z rozplanowaniem takiej osady nie prowadzono. 
Mo�na tylko przypuszcza�, �e Rembieli�ski wskazał na gruncie, towarzysz�cym 
mu wówczas osobom, ewentualn� lokalizacj� rynku nowej osady sukienniczej 
w najwy�szym miejscu traktu piotrkowskiego na południowym brzegu doliny 
rzeki Łódki. Było to zreszt� jedyne w okolicy dogodne miejsce na rynek – 
centrum nowej osady, bo i na głównym trakcie, i w najwy�szym w okolicy 
miejscu, co chroni rynek przed gromadzeniem si� na nim wód opadowych 
i zapobiega jego zabłoceniu. Mógł równie� wskaza� kierunki pozostałych ulic 
oraz rozci�gło�� miasteczka w kierunku północnym do brzegu skarpy doliny 
rzecznej.  

Dnia 18. wrze�nia 1820 roku Ksi��e Namiestnik w Radzie Stanu Królestwa 
Polskiego wydał postanowienie, na mocy którego „Miasta rz�dowe 
w Królestwie, jakieby si� za uznaniem Komissyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych 
i Policji zdatnemi i dogodnemi na osady dla rozmaitych fabrykantów, mianowicie 
sukiennych, znalazły, maj� by� w tym celu urz�dzone, i u�ywa� ni�ej wyra�onych 
korzy�ci...” [5]. Dnia 30. stycznia 1821 roku Rembieli�ski został przez Rz�d 
nadzwyczajnie upowa�niony do urz�dzenia osad sukienniczych w miastach 
rz�dowych Zgierzu, Łodzi, D�biu, Przedeczu i Gostyninie [5]. Na mocy tego 
upowa�nienia upowa�nia 23. marca 1821 roku komisarza wojewódzkiego 
Wydziału Administracyjnego przy Komisji Województwa Mazowieckiego, 
Witkowskiego do negocjacji z trzema zagranicznymi fabrykantami w sprawie 
warunków ich osiedlenia si� na Nowym Mie�cie w Zgierzu. Ko�cz�c� te 
negocjacje tzw. ”umow� zgiersk�” podpisuje Witkowski 30. marca 1821 roku. 

Ten�e sam komisarz Wikowski 26. maja 1821 roku pisze do Burmistrza 
w Łodzi: „Gdy wskutku Reskryptu JW Radcy Stanu Prezesa Kommissyi Woj. 
Z dnia 1 Maja rb urz�dziłem Plan nowego Miasta Lodzi dla zagranicznych 
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Sukiennikow i Place wszystkie na Gruncie odznaczyłem przeto polecam 
Burmistrzowi aby nad cało�ci� wytkni�tych Palików czuwai�c Sam przekonywał 
si� co dziennie otem pod odpowiedzialno�ci� zaich naruszenie lub Zmian�. Plan 
Osady tey z nale�nym zarz�dzeniem zostawiłem Adjunktowi Zawadzkiemu 
w Zgierzu Który umocowanym został do nadawania sukiennikom zgłaszaj�cym 
si� Placów, przyjmowania Deklaracyi i wydawania Assygnacyi na Drzewo do 
Budowli dla Sukiennikow zapewnione. Burmistrz wi�c wka�dym zdarzeniu, 
zgłasza� si� winien do rzeczonego Adiunkta i iego polecenia sci�le wykonywai�c 
szczegolnie przy Budowli domow pilnowa� b�dzie aby te podług normalnego 
Rysunku w r�ku Adjunkta zostawionego stawianemi były.”[7]  

Z wymienionych w tym pi�mie dokumentów nie odnaleziono do tej pory re-
skryptu Rembieli�skiego, planu osady i zarz�dzenia dla adiunkta Zawadzkiego. 
Zachowała si� natomiast specyfikacja, któr� Witkowski sporz�dził do tego planu. 
O zakresie prac wykonanych przez Witkowskiego wnioskowa� wi�c mo�na, 
w chwili obecnej, tylko na podstawie owej specyfikacji i pó�niejszych dokumen-
tów, takich jak instrukcja Rembieli�skiego z dnia 12 czerwca 1823 roku dla 
geometry F. de Viebiga oraz „Planu Sytuacyinego uregulowanych ogrodów” 
przez rzeczonego geometr� sporz�dzonego w tym�e roku. We wst�pie do in-
strukcji Rembieli�ski pisze: „Przedsi�wzi�wszy ostateczne uregulowanie Osady 
Sukienniczej w m. Łodzi, do wykonania takowej regulacji na gruncie, jako te� do 
uregulowania wynadgrodze� obywateli i proboszcza za zaj�te grunta, a to sto-
sownie do protokołu w tej mierze w dniu 4-tym miesi�ca maja 1821 z rzeczonymi 
obywatelami przez komisarza Witkowskiego spisanego, nast�puj�c� geometrze 
Viebig wydaj� instrukcj�:...”[1]. Protokołu tego dotychczas nie odnaleziono. 

Komisarz Witkowski, projektuj�c siedlisko Osady Sukienniczej w m. Łodzi, 
w miejscu wskazanym wcze�niej przez Rembieli�skiego, uwzgl�dnił obowi�zu-
j�ce wówczas standardy techniczne i zapewne wskazówki udzielone mu przez 
Rembieli�skiego w reskrypcie. Mogły one brzmie� nast�puj�co: 
− główne osie osady stanowi� b�d�: urz�dzany wła�nie nowy trakt do Piotrko-

wa i prostopadła do niego ulica – �rednia, 
− rynek b�dzie na skrzy�owaniu głównych osi osady, 
− ulice okalaj�ce osad� – Północna, Południowa, Wschodnia i Zachodnia b�d� 

równoległe do głównych osi, 
− nieruchomo�� gruntowa dla osadnika b�dzie składa� si� z placu miejskiego  

i ogrodu o ł�cznej powierzchni równej 450 pr�tów kwadratowych, ale wyty-
czone b�d� teraz tylko place, 

− place miejskie b�d� w kształcie prostok�ta frontem o długo�ci 5 pr�tów 
zwróconym do ulicy (1 pr�t to 4,32 m), 

− powierzchnia placu miejskiego nie powinna by� mniejsza ni� 50 pr�tów 
kwadratowych, ale nie wi�ksza ni� 100 pr�tów kwadratowych. 
Powa�nym ograniczeniem swobody dysponowania terenem były stosunki 

własno�ciowe gruntów, na których planowana była osada. Równole�nikowa o� 
główna osady pokrywała si� w ogólnych zarysach z granic� mi�dzy gruntami 
rz�dowymi le��cymi na południe a gruntami obywateli miasta le��cymi na pół-
noc od niej. Grunty prywatne nale�ało, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
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wykupi�. Sposób „..wynadgrodzenia Obywateli za zai�te im Grunta.” regulował 
zapewne ów protokół z 4. maja 1821 roku. Z pó�niejszej „Specyfikacyi” wynika, 
�e cz��� obywateli zgodziła si� wzi�� w zamian nowo wytyczone place bez 
ogrodów a miejscowy proboszcz i kilku innych obywateli zgodziła si� na inn� 
form� wynagrodzenia i w terminie pó�niejszym. 

Istotnym ograniczeniem fizjograficznym w projektowaniu osady była połu-
dniowa skarpa doliny Łódki i staw spi�trzony na rzece. Limitowało to lokalizacj� 
ulicy ograniczaj�cej osad� od północy – Północnej, a zakładaj�c symetri� całego 
układu osady wpływało równie� na rozci�gło�� osady w kierunku południowym, 
czyli poło�enie ulicy Południowej. Szeroko�� osady, czyli poło�enie południko-
wych skrajnych ulic – Wschodniej i Zachodniej wynikła z realizacji zało�e� pro-
jektowych. 

Map� podkładow�, na której rozrysowywał Witkowski swoje warianty roz-
planowania, była zapewne nieodnaleziona dot�d mapa Plebanowskiego [2], gdy� 
na znanej mapie Johneya z 1812/13 roku [1] nie ma narysowanych ani granic 
gruntów obywateli miasta, ani przebiegu skarpy doliny rzeki Łódki.  

Prace polowe zwi�zane z wytyczeniem zaplanowanej osady Witkowski roz-
pocz�ł zapewne od najwy�szego w okolicy punktu na zachodnim skraju traktu do 
Piotrkowa. Wytyczył najpierw prostopadł� do traktu ulic� �redni�, a nast�pnie  
w równych od niej odległo�ciach, po 50 pr�tów, ulice Północn� i Południow�. 
Ulice Wschodni� i Zachodni� wytyczył w odległo�ci po 40 pr�tów od traktu. Na 
podstawie bada� kartometrycznych pó�niejszych szczegółowych map Łodzi 
oszacowa� mo�na ówczesn� szeroko�� traktu na 9 s��ni (15,55 m), a szeroko�ci 
nowo wytyczonych ulic na 8,5 s��nia (14,69 m). Wytyczon� siatk� ulic zag��cił 
zapewne liniami prostymi, równoległymi do traktu po 20 pr�tów na wschód  
i zachód od jego skrajów oraz liniami równoległymi do ulicy �redniej równie� po 
20 pr�tów na północ i południe od jej skrajów. W efekcie przy skrzy�owaniu 
traktu do Piotrkowa z ulic� �redni� powstały cztery kwadratowe bloki o boku 20 
pr�tów, w których wytyczył place przy rynku. Sposób wytyczenia tych placów 
mógł przebiega� tak, jak wy�ej opisano ich projektowanie. W celu policzenia 
długo�ci niezb�dnych do ich wytyczenia odcinków (patrz rys. 5.) przyj�ł zapew-
ne warto�� pierwiastka z dwóch, równ� 1,41. Wówczas warto�ci odcinków wy-
nosz�: 

a = 7,05 pr�ta,   b = 7,95 pr�ta,   c = 11,15 pr�ta 

a powierzchnie placów 

P1 = 71,5 pr�ta kw.,     P2 = 68,25 pr�ta kw. 

Poło�enie punktów naro�nych placów wewn�trz kwartałów ulic przylegaj�-
cych do rynku mógł wyznaczy� odmierzaj�c na wytyczonych ju� liniach odcinki 
5- lub 10-pr�towe. Wyznaczenie punktów naro�nych placów le��cych na ze-
wn�trz ulic okalaj�cych osad� wymagało uprzedniego wytyczenia linii równole-
głych do tych ulic, odległych od ich skrajów o 10 pr�tów. 

Idealnej symetrii osady nie zachował Witkowski w dwóch miejscach.  
W północno-wschodnim skraju osady, zapewne ze wzgl�du na podmokło�� tere-
nu, wyznaczył dwa place krótsze od typowych, jeden o długo�ci 9 pr�tów, a drugi  
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Rys. 13. Granice obszaru opracowania Witkowskiego na fragmencie „Planu 
Sytuacyinego...” F. de Viebiga z1823 roku (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980 sygn. 517) 

Fig 13. The borders of description area by Witkowski based on fragment a map  
F. de Viebig of 1823. (SAL, Cart. Coll. – sign. 517) 
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o długo�ci 8 pr�tów. Natomiast w północno zachodniej cz��ci osady, na zachód 
od traktu, wyznaczył 10 placów o długo�ci a� 31 pr�tów, prawie do samej rzeki. 

Ostateczny wynik prac projektowych i terenowych ilustruje rysunek 13. Na 
prezentowanym wycinku „Planu Sytuacyinego uregulowanych ogrodów sukien-
niczych   ” geometry F. de Viebiga z 1823 roku wkre�lono lini� czerwon� grani-
ce obszaru opracowania Witkowskiego. 

Po zako�czeniu prac polowych, 24 maja 1821 roku sporz�dził Witkowski 
dokument zatytułowany: „Miasto Łód� Specyfikacya nowo utworzonych na No-
wym Mie�cie Osad dla Sukienników i wyrachowanie potrzebnych do Nich Ogro-
dów”[7]. Jest to tabela zawieraj�ca w kolumnie pierwszej wyszczególnienie  
184 placów, w kolumnie drugiej w niektórych wierszach imiona i nazwiska oraz 
uwaga „przeznaczam dla farbiarza”, w kolumnie trzeciej „obejmuje powierzchni 
pr�tów #” wpisane powierzchnie placów w pełnych pr�tach kwadratowych,  
w kolumnie czwartej „potrzeba nada� w ogrodzie pr�tów #” liczby stanowi�ce 
dopełnienie do 450 powierzchni placu o tym numerze – komórki w wierszach  
z nazwiskami s� puste, w kolumnie pi�tej w komórkach wierszy z nazwiskami 
wpisane uwagi „Bior� Place te Obywatele bez Ogrodów na Wynadgrodzenie za 
Zai�te im Grunta.”. Pod wyszczególnieniem placów umieszczone zostały dwa 
zestawienia zbiorcze. Sumaryczne zestawienie liczby i powierzchni placów oraz 
potrzebnych ogrodów umieszczono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Zestawienie placów budowlanych Nowego Miasta w Łodzi 
Table 1. The summary of the building plots of the Nowe Miasto in Łód� 
 

Place obywateli 
miasta Place i ogrody dla osadników 

Lp. 

Wielko�� 
placu 
[pr2] 

Wielko�� 
ogrodu 
[pr2]    ilo�� powierzchnia 

[pr2] 
ilo�� powierzchnia 

placów   [pr2] 
powierzchnia 

ogrodów  [pr2] 
1 40 410  1 40 410 
2 45 405   1 45 405 
3 50 400 24 1200 92 4600 36800 
4 70 380   8 560 3040 
5 72 378 1 72 7 504 2646 
6 100 350 4 400 36 3600 12600 
7 155 295 10 1550    

  Razem 39 3222 145 9349 55901 

Opracowanie własne na podstawie specyfikacji Witkowskiego [7]. 
Own elaboration on the basis Witkowski [7]. 

 
Prace nad regulacj� osady fabrycznej Nowe Miasto w Łodzi zako�czył Wit-

kowski cytowanym wy�ej pismem do burmistrza z dnia 26 maja 1821 roku. Dal-
sze prace regulacyjne, polegaj�ce na wytyczeniu ogrodów sukienniczych i ko-
niecznych ulic oraz wytyczeniu działek dla proboszcza w ramach rekompesaty za 
zaj�te grunta, prowadził zgodnie ze �cisł� instrukcj� prezesa Rembieli�skiego 
geometra F. de Viebig dopiero od czerwca 1823 roku. 



G. Kowalski, R. Kowalski 

 

98

4. Podsumowanie 
 
Na podstawie wy�ej przytoczonych dokumentów mo�na postawi� tez�, �e 

dla Rembieli�skiego w roku 1821 priorytetem było urz�dzenie osady fabrycznej 
w Zgierzu. Na wypadek gdyby przybyło tam wi�cej ch�tnych osadników ni� 
przygotowano placów, zdecydował si� na przygotowanie i wytyczenie w terenie 
chocia� cz��ci siedliskowej nowej osady w pobliskiej Łodzi. Dlatego pewnie za-
danie to zlecił podległemu sobie urz�dnikowi, komisarzowi Witkowskiemu, a nie 
któremukolwiek z czynnych w obwodzie ł�czyckim geometrów przysi�głych. 
Komisarz Witkowski z powierzonego mu zadania geometrycznie wywi�zał si� 
bardzo dobrze. Drobne nie�cisło�ci wyst�puj� natomiast w sporz�dzonej przez 
niego specyfikacji wyznaczonych placów. Przedstawione w niej powierzchnie 
placów przy rynku s� nieco wi�ksze ni� wynika to z oblicze�.  

Odczytuj�c dosłownie cytowane wy�ej dokumenty Witkowskiego, nale�y 
uzna�, �e był on autorem i wykonawc� regulacji cz��ci siedliskowej osady su-
kienniczej Nowe Miasto w Łodzi. Nie mo�na jednak wykluczy�, �e układaj�c 
plan regulacyjny, korzystał z jakiego� teoretycznego wzorca, jak s�dzi M. Koter 
[4], ale musiał go twórczo dostosowa� do istniej�cych warunków. Jakiekolwiek 
w�tpliwo�ci w tej materii mo�e wyja�ni� analiza tre�ci nieodnalezionych dot�d do-
kumentów. Pewne jest natomiast, �e autorem tego planu nie był geometra F. de Vie-
big, jak s�dziła wcze�niej A. Rynkowska [5] i jeden z pisz�cych niniejsze [1]. 
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ATTEMPT TO RECONSTRUCT OF THE DESIGN 
PROCESS AND DELINEATION OF THE CLOTH 

SETTLEMENT NOWE MIASTO IN ŁÓD� 

Summary 

The study based on analusis of source documents was carried out reconstruc-
tion of the design process and delineatio of settlement Nowe Miasto in Łód� in 
1821. 
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