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Od wydawcy
W 2011 roku przypada 195. rocznica nadania naszemu miastu praw
miejskich. Dla uczczenia tego historycznego wydarzenia wydajemy album
prezentujący architekturę Ozorkowa. Niniejsza publikacja skierowana jest
głównie do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do wszystkich zainteresowanych architekturą i historią regionu. W zrozumieniu trudniejszych pojęć
pomoże zamieszczony na końcu książki słowniczek.
Serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Frątczakowi za cenne wskazówki i pomoc przy tworzeniu albumu. Dziękuję Panu Dariuszowi Grzesikowi
za udostępnienie archiwalnych zdjęć Ozorkowa oraz Panu Grzegorzowi
Skonieczce za wykonanie profesjonalnych zdjęć współczesnej architektury
miasta. Jestem wdzięczna Panu Markowi Kolejwie za napisanie interesującego artykułu wprowadzającego w zagadnienia architektury. Dziękuję
również dr. Remigiuszowi Czerwińskiemu za wnikliwe przejrzenie tekstu
i wniesienie istotnych poprawek.
Składam szczere podziękowania Burmistrzowi Ozorkowa Panu Jackowi Sosze, Pani Skarbnik Alicji Majcherkiewicz oraz Radnym Rady Miejskiej
w Ozorkowie za życzliwość i podjęcie decyzji o dofinansowaniu druku
niniejszej publikacji.
Wyrażam nadzieję, że wydanie „Architektonicznych walorów Ozorkowa” znajdzie grono życzliwych czytelników i poszerzy skromne piśmiennictwo dotyczące naszej „małej ojczyzny”.

Danuta Trzcińska
Dyrektor MBP w Ozorkowie
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa
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Śladami historii Ozorkowa
Ozorków – 21-tysięczne miasto, położone w centralnej Polsce na terenie województwa łódzkiego, oddalone jest o 25
km od Łodzi i 135 km od Warszawy.
Miasto leży na wysokości 122-156 m n.p.m. nad rzeką Bzurą (lewobrzeżnym dopływem Wisły), której długość
w granicach miasta wynosi 3,5 km. W południowo-zachodniej części miasta znajduje się sztuczny zbiornik wody o powierzchni 12,2 ha, utworzony przez spiętrzenie wód na prawobrzeżnym dopływie Bzury.
Historia Ozorkowa sięga prawdopodobnie początku XIV
wieku, kiedy to w 1344 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o małej wiosce położonej wśród trudno dostępnych lasów i bagien, należącej do rodu Szczawińskich, herbu Prawdzic. Członkowie tego rodu w połowie XVII wieku założyli
fundację budowy kościoła katolickiego. Kościół został ukończony w 1668 roku – obecnie kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Krzyża Św.
przy placu Jana Pawła II. Plac otaczają doskonale zachowane XIX-wieczne kamieniczki, które tworzą klimat dawnej
epoki. W 1807 roku późniejszy właściciel Ozorkowa, Ignacy
Starzyński, pragnąc ożywić gospodarczo swoją posiadłość,
sprowadził do niej 19 sukienników z Dąbia. W tym samym
roku został założony cmentarz ewangelicki, mieszczący się
przy ulicy Cmentarnej. Jego ozdobą jest grobowiec rodziny Schlösserów. W 1815 roku liczba sukienników wzrosła już
do 117; wieś liczyła 2 007 mieszkańców, podczas gdy miasteczko Łódź zamieszkiwało wówczas zaledwie 331 osób.
W rok później, w 1816 roku Ozorków uzyskał prawa miasta
prywatnego, co wyraźnie przyspieszyło jego rozwój. W 1821
roku osiedlili się w Ozorkowie bracia Friedrich Mathias i Heinrich Schlösserowie z Akwizgranu (Aachen), którzy założyli
nowoczesną przędzalnię wełny. O ich fabryce z zachwytem
mówili wszyscy zwiedzający, np. Stanisław Staszic i car Aleksander I. Jeden z braci Schlösserów założył następnie przędzalnię bawełny, o pełnym cyklu produkcyjnym. W ten sposób Ozorków zapoczątkował rozwój przemysłu sukienniczego nad górną Bzurą, który rozwinął się w Łodzi oraz okolicznych miastach, tworząc największy w Polsce ośrodek przemysłu włókienniczego. Rodzina Schlösserów miała ogromny wpływ na rozwój miasta.
W 1913 r. w Ozorkowie odkryto ciepłe źródła mineralne. Istniało osiem studni wierconych, w których woda znaj4

dowała się pod znacznym ciśnieniem hydrostatycznym.
Przykładem jednej z nich jest studnia znajdująca się na placu Jana Pawła II. Istnienie tych źródeł nasuwało myśl, by
w okolicy tak bardzo uprzemysłowionej, a pozbawionej wód
płynących, utworzyć w okolicach Ozorkowa wielkie kąpieliska robotnicze. Okoliczne piaszczyste wzgórza, porośnięte
sosnowymi laskami miały bardzo zdrowe powietrze. Dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym w okolicach Ozorkowa powstały liczne letniska, jak Grotniki, Sokolniki, Chociszew.
W okresie międzywojennym Ozorków otrzymał połączenie tramwajowe z Łodzią, które istnieje do dzisiejszego
dnia. Obecnie uznaje się, że jest to najdłuższa linia tramwajowa w Europie. W 1924 r. nastąpiło uruchomienie kolei normalnotorowej do Łodzi i Kutna. Ozdobą miasta był wspaniały dworzec; sąsiadowała z nim wieża ciśnień, która obsługiwała zarówno kolej normalnotorową, jak również kolejkę
wąskotorową Ozorków – Krośniewice.
Najprawdopodobniej w okresie dwudziestolecia międzywojennego przyjęto obowiązujący do dziś herb miasta,
przedstawiający dwubarwną tarczę z herbem szlacheckim
Odrowąż na czerwonym polu i wrzecionem tkackim na białym polu.
Trudne chwile Ozorków przeżył w okresie II wojny światowej. Zniszczeniu uległy ślady obecności ludności pochodzenia żydowskiego. Spalona została przez Niemców synagoga, która znajdowała się w miejscu obecnej poczty, zniszczono również istniejący w Ozorkowie od 1821 r. cmentarz
żydowski. W czasie okupacji niemieckiej Ozorków był prężnym ośrodkiem tajnego nauczania.
Koniec II wojny światowej przyniósł szybki rozwój naszego miasta. Jego wizytówkami były: Ozorkowskie Zakłady
Przemysłu Bawełnianego „Morfeo” i Zakłady Przemysłu Konfekcyjnego „Latona”, które funkcjonowały do lat 90. XX w.
W chwili obecnej o obliczu Ozorkowa decydują zakłady
skupione w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Są to
Ceramika Tubądzin, Interprint Polska, Skanaqua, Orsa Moto,
HTL, Greiner Perfoam. W ten sposób Ozorków z miasta włókienniczego przekształcił się w miasto o szerokim profilu
produkcji.
Na podstawie dostępnych źródeł
i opracowań przygotowała Danuta Trzcińska

Architektoniczne walory

Ozorkowa
O architekturze

Architektura jest wszędzie, ponieważ żyjemy
w przestrzeni ukształtowanej przez człowieka. Meblując mieszkanie zajmujemy się architekturą wnętrza. Tworzymy architekturę decydując o wyglądzie
domu, jego usytuowaniu na działce i użytych materiałach wykończeniowych.
Również projektując osiedle lub układ przestrzenny miasta zajmujemy się architekturą miasta
(urbanistyką). Sadząc drzewa i kwiaty stajemy się
architektami zieleni. Wreszcie decydując o rodzaju upraw (rolnych i leśnych) na terenach otwartych,
kształtujemy, mniej lub bardziej świadomie, ich
krajobraz (architekturę krajobrazu).
Architektura zmienia się w czasie, dawniej obowiązywały ścisłe kanony (style).
Na terenach wiejskich, w Polsce, gdzie budowano przeważnie z drewna, metodą prób i błędów
wykształciły się stabilne, regionalne style budownictwa drewnianego.
Architektura może być okazała lub skromna,
ale może być również brzydka. Ta, która wywołuje pozytywne emocje i zwraca naszą uwagę jest
świadectwem kultury i zamożności właściciela, ale
również dobrze świadczy o kulturze odpowiednich
służb, sprawujących nadzór nad projektowaniem
i realizacją.
Co decyduje o urodzie i atrakcyjności miasta?
Przede wszystkim wysoka jakość najpowszechniejszej architektury mieszkaniowej, która decyduje
o poziomie życia mieszkańców, ale również odpowiedni poziom architektury budynków użyteczności publicznej, tj. urzędów, szkół, kościołów itp.
oraz budynków handlowych i przemysłowych.
Duże znaczenie ma ilość i staranne zagospodarowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (ulic, placów, parków i zieleńców), wreszcie

cechy środowiska przyrodniczego jak: ukształtowanie terenu, system wód otwartych (rzeki, stawy)
i terenów zielonych.
Również Ozorków może się pochwalić walorami, które zadbane i właściwie wyeksponowane
mogą być przedmiotem dumy jego mieszkańców
i zainteresowania przyjezdnych.

Zabudowa mieszkaniowa

Najstarsze, zachowane jeszcze tu i ówdzie budynki mieszkalne mają wyraźne cechy klasycystyczne,
stylu panującego w XVIII i XIX wieku.
Pierwotnym, powszechnie występującym na
obszarze starego miasta, typem budynku mieszkalnego, wznoszonego z chwilą powstania osady
włókienniczej był tzw. „dom rzemieślnika”. Skromniejsza jego odmiana to drewniany, parterowy
budynek z dachem dwuspadowym, z wejściem
i sienią przejściową pośrodku i trzema oknami po
obydwu stronach. Tego typu domy wznoszono
w całym łódzkim okręgu włókienniczym. W Zgierzu
dla zespołu takich domów utworzono Park Kulturowy, a w Łodzi kilka z nich postawiono w skansenie
miejskiego budownictwa drewnianego, obok Muzeum Włókiennictwa, od ul. Milionowej.
Los tych nielicznych, jeszcze istniejących domów jest przesądzony, ale może by warto jeden
z nich lub kilka ocalić i zrewitalizować, dla funkcji
związanej np. z obsługą turystyki lub Izbą Historii.
Bardziej okazałą odmianą domu rzemieślnika
jest budynek murowany, dwutraktowy z dachem
dwuspadowym, naczółkowym, przykładem może
być „dom postrzygacza” przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 (zwanej przez mieszkańców aleją lub alejami – przyp. red.). Podobny
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wygląd mają budynki niezwiązane bezpośrednio
z produkcją, np. pastorówka przy ul. Zgierskiej,
czy zespół budynków rezydencji Scheiblera przy ul.
S. Wigury.
Później pojawia się budynek piętrowy, z dwutraktowym układem pomieszczeń i dwuspadowym dachem naczółkowym. Funkcji mieszkalnej
w tych budynkach towarzyszyły czasem usługi:
handel, rzemiosło (produkcja przeniosła się do
oficyn lub do fabryk). Najokazalszym, zachowanym przykładem takiego domu z „funkcją towarzyszącą” jest dom z apteką przy ul. Księdza
Kardynała Wyszyńskiego 2. Inne przykłady to budynki w alei, przy rynku i przy ul. Listopadowej.
Tworzą one odcinki zwartej pierzei i świadczą
o miejskim charakterze zabudowy. Wszystkie posiadają jeszcze wyraźny charakter klasycystyczny.
W drugiej połowie XIX wieku pojawia się nowy
typ budynku mieszkalnego: kamienica czynszowa.
Zanika w nich forma klasycystyczna, stąd mniejszy
spadek dachu i ścianka kolankowa na strychu. Elewacja jest jeszcze symetryczna z bramami przejazdowymi, o skromnym wystroju elewacji frontowej.
Zespoły takich kamienic tworzą odcinki zwartej pierzei w rynku, w alei i przy ul. Listopadowej, niektóre
z nich są bardzo ładne, inne skromniejsze.
Istnieją jeszcze w Ozorkowie przykłady budynków mieszkalnych wielorodzinnych przyfabrycznych, dla wyższego i średniego personelu
technicznego. Jeden z nich wzniesiono obok pałacu schlösserowskiego przy ul. Listopadowej, dwa
w sąsiedztwie fabryki na Strzeblewie. Największy,
wybudowany w latach 20-tych XX wieku, na działce
narożnej ulic: Listopadowej i Żwirki, pięknie zamyka perspektywę ulicy Łęczyckiej.
Pierwsze budynki wielorodzinne o charakterze socjalnym zostały wzniesione przez Niemców
w czasie II wojny światowej przy ul. Parzęczewskiej
(obecnie ul. Konstytucji 3 Maja – przyp. red.).
Po 1945 r. wybudowano kilka budynków wielorodzinnych, w różnych rejonach miasta. Ich lokalizacja, niewielka skala (3 kondygnacje) i forma
(z dachem dwuspadowym) jest jeszcze dostosowana do skali miasta.
Wszystkie wymienione budynki zasługują na
ochronę, większość znajduje się w miejskiej ewidencji zabytków, szkoda, że wiele z nich znajduje
się w opłakanym stanie technicznym.
6

Po roku 1956 pojawia się w większej ilości budownictwo osiedlowe, które nową modernistyczną
formą, później nową technologią, przerywa ciągłość zastanej struktury przestrzennej miasta.
Pozostała zabudowa mieszkalna wymyka się jasnej klasyfikacji. Z jednej strony występują budynki
o pewnych aspiracjach formalnych, poza wymienionymi jeszcze: plebania przy kościele katolickim,
późniejsze wille przy ul. F. Żwirki 3 i Listopadowej
16, dom młynarza przy ul. I. Starzyńskiego, z drugiej „bieda budownictwo” powstałe w latach międzywojennych i skromna zabudowa jednorodzinna
naśladująca modernizm lat 30-tych XX w, zrealizowana po 1956 r.
W dominującej masie zabudowy mieszkaniowej
wyróżniają się obiekty wyjątkowe, ma je również
Ozorków. Ich stan techniczny i uroda powinny być
przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych i właścicieli. Wszystkie mają interesującą
historię powstania i przemian, podobnie jak historia ich mieszkańców i użytkowników, wiele z nich
znajduje się w rejestrze zabytków lub w ewidencji
i podlega ochronie konserwatorskiej, są to:

Pałace Schlösserów

– pierwszy, klasycystyczny, usytuowany w pierzei
ulicy Listopadowej zamyka perspektywę ulicy od
strony rynku (mieści się w nim obecnie Młodzieżowy Dom Kultury).
Obok pałacu znajduje się parterowy, dawny
kantor handlu hurtowego z unikatowym wystrojem
wnętrza, w którym znalazła siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego. W pięknym
wnętrzu organizowane są imprezy okolicznościowe
i interesujące spotkania.
– drugi, wolnostojący pałac przy ulicy Łęczyckiej został zbudowany w połowie XIX w. i rozbudowany w stylu późnego empire. Budynek umiejętnie
przebudowany po wojnie, a ostatnio z dużą kulturą
wyremontowany przez nowego właściciela odzyskał blask i urodę. W zespole budynków gospodarczych, obok pałacu, zachował się interesujący
budynek dawnej stajni.

Kościoły

Warto wymienić trzy:
– najstarszy, katolicki pw. św. Józefa, orientowany (tzn. usytuowany według stron świata) z wieżą

zwieńczoną barokowym hełmem doskonale uzupełnia wschodnią pierzeję rynku, jest wyjątkowo
eksponowany z kierunku północno-zachodniego
ulicy Listopadowej.
– drugim cennym obiektem sakralnym jest kościół ewangelicki, który posiada charakter późnoklasycystyczny. Najbardziej eksponowana fasada,
zamykająca perspektywę alei, posiada monumentalny portyk kolumnowy w stylu korynckim z trójkątnym szczytem. Nad nawą kościoła znajduje się kopuła zwieńczona smukłą latarnią, co jest unikatem
w architekturze klasycystycznej regionu. Obok kościoła stoi wolnostojąca, murowana wieża – dzwonnica z zegarem.
– trzeci kościół, zbudowany w okresie międzywojennym na terenie ówczesnej wsi Bugaj. Przybudowany do kościoła parterowy budynek był
pierwotnie użytkowany jako 4-klasowa szkoła dla
mieszkańców okolicznych wsi (później mieściło się
przedszkole) W zespole budynków przy kościele
znajduje się budynek mieszkalny sióstr Urszulanek. Pomimo różnych okresów w historii Kościołów
różnych wyznań w Polsce, z właściwą sobie kulturą
dbają one o właściwą kondycję obiektów. Wszelkie
prace remontowe przy nich muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Budynki użyteczności publicznej

Należą do nich szkoły. Pierwotną formę zachowały
jeszcze: budynek przy ul. Listopadowej 13 (dawna
szkoła ewangelicka fundacji Schlössera) oraz wielka
tzw. „biała szkoła” przy ul. J. Słowackiego, wzniesiona w latach 20-tych XX w., po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, obecnie siedziba Zespołu
Szkół Zawodowych. Podobne w charakterze szkoły znajdują się w Zgierzu, Łodzi i innych miastach
regionu.
Z tego samego okresu poszukiwań charakteru narodowego w architekturze polskiej pochodzą również: zespół budynków stacji kolejowej
i wspomniana wcześniej willa burmistrza Kroppa
przy ul. F. Żwirki. Chciałoby się w tym miejscu krzyczeć pełnym głosem o zachowanie tych obiektów
w dobrym stanie technicznym, w tym zachowanie ich pierwotnej formy, wysokości, kształtu dachu, detalu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów wystroju i wyposażenia wnętrza.
W przypadku złego stanu technicznego niektórych

elementów powinno się je wiernie odtwarzać, nie
zmieniać! Źle przeprowadzone remonty i adaptacje,
np. szkoły podstawowej nr 1 przy ul. T. Kościuszki lub
dawnego domu starców przy ul. A. Mickiewicza doprowadziły do całkowitej, niekorzystnej zmiany pierwotnego charakteru architektury tych obiektów.
Na uwagę zasługują również: okazały (do tej
pory jeden z najładniejszych) wybudowany w latach 30-tych XX w. wczesnomodernistyczny budynek dawnego Magistratu przy ul. S. Wigury oraz
budynek łaźni miejskiej i przedszkola z tego samego okresu.
Dobrze wpisały się również w skalę miasta
obiekty użyteczności publicznej (żłobki, przedszkola, weterynaria, zrealizowane po wojnie w okresie
„socrealizmu” (lata 50-te).

Budynki przemysłowe i pozostałe

Wśród zachowanych jeszcze fragmentów po dawnych fabrykach i warsztatach wyróżniają się dwa:
– piętrowy budynek dawnej motarni przy
ul. Listopadowej 6, pozostałość pierwszej fabryki
włókienniczej, z ciekawą architekturą i detalami
elewacji frontowej,
– resztki wielkoprzemysłowego zakładu na
Strzeblewie, elewacja dawnej siłowni i bryła wieży
ciśnień w pełni zasługują na ocalenie. Wśród budynków tej grupy na uwagę zasługują również: budynek pierwszej podstacji elektrycznej (nad rzeką
Bzurą) i wieża ciśnień stojąca obok budynku stacji
kolejowej.

Układ przestrzenny miasta

Przy omawianiu walorów architektonicznych nie
sposób pominąć planu miasta, który jest przykładem młodego organizmu urbanistycznego, zachowanego do dzisiaj prawie w niezmienionym
kształcie, z otwartym układem zabudowy i szeregiem elementów ukształtowanych w okresie jego
powstania i wczesnego rozwoju.
Układ przestrzenny Ozorkowa, szczególnie
część centralna starego miasta: aleja z rynkiem
i pękiem ulic promieniście wychodzących z trójkątnego placu korzystnie odbiega od innych planów
sąsiednich miast powstałych w tym samym czasie.
W odróżnieniu od Aleksandrowa, Konstantynowa
czy nawet Łodzi, które mają „plan amerykański”
– prostokątną siatkę ulic, w rozwiązaniu planu
7

Ozorkowa widać wpływ wielkich założeń parkoworezydencjonalnych.
Cechą charakterystyczną miasta przylegającego do Bzury jest rozległość i wieloośrodkowa struktura, „dzielnice” wokół Zielonego Rynku i Nowego
Rynku pozostały do dzisiaj odrębnymi jednostkami
oddzielonymi niebudowlanymi terenami doliny
Bzury.

20 lat to „gra o jakość”, w której przeważają procesy modernizacyjne, a więc rozwój jakościowy.
W tym nurcie niezwykle ważna jest dbałość o dobry
stan techniczny istniejącej substancji budowlanej,
której obecny stan, w wielu wypadkach pozostawia
wiele do życzenia.
Na pewno poprawiła się jakość architektury zabudowy jednorodzinnej, czas na poprawę jakości
budownictwa wielorodzinnego i obiektów usługoŚrodowisko przyrodnicze
wych. Pięknie usytuowany nowy kościół i basen na
Jest ściśle związane z istniejącym układem prze- Nowym Mieście oraz siedziba Straży Pożarnej przy
strzennym i jednym z najważniejszych uwarunko- ul. Kościuszki to udane przykłady nowej architekwań przyszłego rozwoju. Również tutaj Ozorków tury.
może się pochwalić unikatowym krajobrazem wyRównie ważna jest modernizacja ogólnodonikającym z położenia południowej części miasta stępnych przestrzeni publicznych. Na uznanie
na skarpie (krawędzi) Wyżyny Łódzkiej z głęboko zasługuje podjęcie działań zmierzających do powciętą pradoliną rzeki
prawy wizerunku alei
Bzury. Znaczne różnice
i starego rynku. Można
wysokości
powodują,
oczekiwać, że większość
że istnieją tutaj miejsca,
ulic (kiedyś wszystkie)
z których roztaczają się
będzie dysponować pełrozległe widoki na fragnym uzbrojeniem, domenty miasta i okolice.
brą nawierzchnią jezdni
Również jadąc obi chodników, nowoczewodnicą (drogą krajową
snym oświetleniem, ładnr 1) mamy możliwość
ną zielenią. Szczególna
obserwowania dobrze
dbałość należy się tereeksponowanej sylwety
nom zielonym (skwerom,
miasta.
parkom). W czystej, ładnej, starannie zagospoUwagi końcowe
darowanej przestrzeni
Miasto jest organizmem
miejskiej po prostu przyżywym. Również Ozorjemnie się żyje. Ma to
ków, chociaż przeżywa
niebagatelne znaczenie
okres pewnej stagnadla rozwoju ważnej gacji gospodarczej, nie
łęzi gospodarki – turyprzestaje się rozwijać
styki i wypoczynku oraz
i zmieniać. W tej chwili
integracji społeczności
rozwój miasta prowadzi
lokalnej.
się w oparciu o strategie
Ambicją władz miarozwoju społeczno-gosta powinna być dbałość
Mapa pomiarowo-projektowa Ozorkowa wykonana przez geometrę
spodarczego i strategie
o właściwy, wysoki poAugusta Wilhelma Dornsteina w 1816 r.
rozwoju przestrzennego
ziom architektury, tej
(zw. „Studium uwarunmasowej, ale również
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen- pojedynczych, ważnych obiektów użyteczności punego”). Ustalenia tych dokumentów są podstawą blicznej i przemysłowych.
harmonijnego, optymalnego rozwoju. Rozwój nie
Marek Kolejwa
1 czerwca 2011 r.
zawsze musi być obszarowy (ilościowy). Ostatnie
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Dawne oblicze Ozorkowa

Litografia zamieszczona w tygodniku „Kłosy” 1872, nr 386, s. 340
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Pałac Schlösserów przy ul. Łęczyckiej – litografia i rysunki techniczne, ok. 1850 r.
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Pałac Schlösserów przy ul. Łęczyckiej – litografia i rysunki techniczne, ok. 1850 r.

11

Przełom XIX i XX w.

12

Pocztówki autorstwa Bronisława Wilkoszewskiego
z przełomu XIX i XX w.

13

Ćwiczenia straży pożarnej w 1908 r.

Rewia wojsk gen. J. Hallera w 1919 r.

Początek XX w.

14

„Biała szkoła” – 2. ćwierćwiecze XX w.

Ok. 1910 r.

Początek XX w.

Początek XX w.

15

Nieistniejący już budynek poczty miejskiej w alejach – początek XX w.

Początek XX w.

16

Brunnstadt (z niem. – miasto studzien zdrojowych)
– nazwa nadana miastu przez Niemców
w okresie II wojny światowej
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Śladami zabytków Ozorkowa
Najbardziej interesujące obiekty architektoniczne Ozorkowa występują wzdłuż głównej osi
komunikacyjnej miasta, którą wyznaczają aleje Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
plac Jana Pawła II, ul. Listopadowa i Łęczycka.
Przyjmując takie założenie ich przegląd zaczynamy od zespołu kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zamyka on od wschodu imponującą szerokością aleję Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa (ul. Zgierska 2)

Zbudowany w 1842 r. w stylu późnoklasycystycznym wg projektu Piotra Frydrycha, przebudowany w końcu XIX w. Głównymi fundatorami byli przemysłowi potentaci Ozorkowa Fryderyk Schlösser i Wilhelm
Werner. Budowę wieży postawionej w 1882 r. finansował Henryk Schlösser, syn Fryderyka.
Kościół po II wojnie światowej przejściowo pod wezwaniem św. Tadeusza był filią parafii katolickiej pod
wezwaniem św. Józefa.
Świątynia pięknie się prezentuje frontową elewacją z monumentalnym portykiem kolumnowym, z trójkątnym szczytem, zwieńczona attyką z figurami apostołów oraz kopułą i latarnią nad nawą.
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Dom postrzygacza
(ul. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 26)

Zachowany jeszcze okazały budynek konstrukcji drewnianej, oszalowany
deskami, z 3. ćwierćwiecza XIX w. Elewacja z charakterystyczną pięciookienną facjatą i z wejściem do sieni na tzw. przestrzał oraz z oryginalnymi schodami z czasu budowy domu.
Do wojny należał do współwłaścicieli pochodzenia żydowskiego i spełniał funkcje usługowo rzemieślnicze.

Dom drewniany
(ul. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 20)

Budynek z 2. ćwierćwiecza XIX w. postawiony na planie prostokąta z wejściem pośrodku i z sienią na przestrzał.
Uwagę zwraca wejście w formie portyku na wzór dworków szlacheckich,
ujęte półkolumnami i niegdyś pilastrami, obecnie zamurowanymi, które podtrzymują belkowanie. Dom pokryty charakterystycznym dachem
zwanym naczółkowym.
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Kamienica czynszowa
(ul. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 16)

Typowy budynek o funkcjach mieszkalno-handlowych z połowy XIX w.
W okresie międzywojennym własność rodziny Pelibergów. W budynku
tym były wynajmowane 23 mieszkania, w większości jednoizbowe, zamieszkiwane w połowie przez żydowską biedotę. W kamienicy mieścił
się też heder, czyli szkoła dla żydowskich chłopców.
Budynek z mieszkalnym strychem pokryty jest naczółkowym dachem;
pierwotnie pośrodku była brama wjazdowa na podwórze, gdzie w oficynie funkcjonowało kino „Cassino” na około 200 widzów.

Jeszcze jedna wyróżniająca się rozmiarami kamienica z 2. ćwierćwiecza
XIX w. zbudowana przez burmistrza Ozorkowa Teodora Rabe z przeznaczeniem głównie mieszkalnym, kilkuizbowym. Naczółkowy dach zdobi
trzyokienna facjata z uskokowym gzymsem zwieńczona trójkątnym szczytem. Na
szerokości facjaty elewację
pozbawioną elementów dekoracyjnych, zlikwidowanych
prawdopodobnie
podczas
remontów, urozmaica jedynie
płytki ryzalit i gzyms podokapowy.
Budynek jest obecnie własnością rodziny Otto.

Kamienica
(ul. Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 8)
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Zdjęcie ukazuje następne okazałe kamienice parzysto numerowanej części
ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na pierwszym planie kamienica nr 4 z połowy XIX w. należąca w okresie
międzywojennym do Prusinowskich, jednej z najbogatszych rodzin żydowskich Ozorkowa. Jeden z braci prowadził tu restaurację w miejscu dzisiejszej „Stylowej”, drugi był właścicielem składu drewna i zmechanizowanego
zakładu stolarskiego. Interesującym elementem architektonicznym elewacji
budynku jest cokół wyłożony płytami piaskowca i gzymsy.
Na drugim planie stoją oddzielone od siebie bramą w poziomie parteru
dwa budynki, chociaż pod jednym 6 numerem to z innej zupełnie epoki.
Pierwszy z lewej to jednopiętrowy dom w stylu klasycystycznym z 2. połowy
XIX w., do drugiej wojny światowej własność Berka Parzęczewskiego. Cechy
charakterystyczne fasady budynku to otwory okienne w płycinach i płytki
ryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem.
Drugi dwupiętrowy budynek, którego budowę zapoczątkowano w 1939 r.,
dokończył niemiecki okupant i parter przeznaczył na pocztę. Obecnie oba
budynki odrestaurowane i gustownie odmalowane należą do rodziny Graczyków, właścicieli Zakładu Cukierniczo-Piekarskiego „Piotruś”.
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Dom Weilów (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)

Jeden z najstarszych w mieście, bo z około 1825 r., i najbardziej interesujących architektonicznie budynków klasycystycznych o cechach rezydencjalnych. Zbudowany przez rodzinę Weilów, przybyłych z Warszawy, którzy założyli tu pierwszą w Ozorkowie aptekę.
Symetryczną, trzynastoosiową elewację budynku urozmaicono skrajnymi płytkimi ryzalitami, przez co
część środkowa z trójkątnym, gzymsowanym zwieńczeniem jest nieco cofnięta. Centralnie usytuowane
wejście prowadzi do sieni, która pierwotnie była na przestrzał. Zwraca uwagę nietypowa, oryginalna konstrukcja większości okien, które zachowały się na piętrze.
Pierzeja ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W głębi widoczna wieża kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego
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Katolicki kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
i Podwyższenia Krzyża Świętego (pl. Jana Pawła II 1/3)

Świątynia powstawała etapami. Najpierw rodzina Szczawińskich, właścicieli Ozorkowa, zbudowała kaplicę dworską, żeby
oszczędzić sobie dojazdów na nabożeństwa do kościoła w Solcy, a potem z fundacji Jana Szymona Szczawińskiego zbudowano kościół w 1668 r. Był on następnie dwukrotnie przebudowywany: w 1885 r. przez wydłużenie nawy, zbudowanie kaplicy
i powstanie pięciokondygnacyjnej wieży, w 1934 r. przez dobudowę naw bocznych, skarbca i zakrystii.
Pierwotny wygląd z XVII w. zachowało jedynie przekształcone
częściowo barokowe prezbiterium z dziewiętnastowieczną
sztukaterią sklepienia, które jest najstarszym i najwartościowszym elementem architektonicznym kościoła.
Cennymi walorami charakteryzują się także trzy barokowe ołtarze.
Kościół z górującą nad miastem wieżą i barokowo-klasycystyczną elewacją jest efektowną ozdobą wschodniej pierzei
placu Jana Pawła II, którego pomnik od 2005 r. stoi przed świątynią.
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Zabudowa placu Jana Pawła II

Różnorodność architektoniczną pierzei północnej i wschodniej dawnego rynku pokazują od lewej strony
dwie dwupiętrowe kamienice o funkcjach mieszkalno-handlowych z późniejszych lat XIX w., z urozmaiconymi w ozdoby architektoniczne elewacjami, budynki mieszkalne okresu powojennego w stylu socrealizmu o całkowicie gładkich murach oraz domy o bogato profilowanej elewacji z XIX w. na czele z budynkiem o dachu naczółkowym spod numeru 7, stojącym z kolei obok kamienicy okresu międzywojennego,
gdzie swą siedzibę ma dziś Bank Spółdzielczy.

Dawny hotel rodziny Majewskich (plac Jana Pawła II 17),
w którym przebywali późniejsi laureaci literackiej nagrody Nobla,
Henryk Sienkiewicz i Władysław S. Reymont
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Budynek przyciąga wzrok
bogatymi
elementami
dekoracyjnymi elewacji
piętra, dodatkowo akcentowanymi odsłoną ceglanego muru. Tutaj wjazd
na podwórze odbywa
się inaczej niż w sąsiednim budynku, prowadzi
bowiem przez bramę na
środkowej osi budynku.
Obiekt ten pełnił różne
funkcje, między innymi
był teatrem i mieściło się
w nim kino.
Przy biurze PTTK-u granitowa tablica upamiętnia
egzekucję dokonaną na
ozorkowskim bohaterze
Powstania Styczniowego
– Wawrzyńcu Jeziorskim.

Dom rodziny Brauze (plac Jana Pawła II 16), która
od kilku pokoleń zajmowała się rzemiosłem rzeźniczym

Budynek dobrze konserwowany i przed
paru laty odnowiony stanowi ozdobę
zachodniej pierzei dawnego rynku.
Zbudowany w 2. ćwierćwieczu XIX w.
nakryty dachem naczółkowym, z wejściem o interesującej stolarce ujętym
dwoma pilastrami, reprezentuje sobą
styl klasycystyczny. Stanowi typowy
przykład budynku o funkcjach mieszkalno-handlowych, o czym świadczą w
skrajnych osiach wejścia do dawnych
składów. Wjazd na podwórze, gdzie
zwykle były zabudowania magazynowe
i warsztaty rzemieślnicze (tu pracownia
wędliniarska), prowadzi przez bramę
obok budynku.

Widok ze skrzyżowania na placu Jana Pawła II

Stąd perspektywę ulicy Listopadowej efektownie zamyka piękna fasada pałacu Schlösserów, do którego
w wędrówce po zabytkach Ozorkowa zmierzamy.
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Motarnia (ul. Listopadowa 6)

Budynek zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Schlösserów zbudowany przez Fryderyka Schlössera
w 2. ćwierćwieczu XIX w. w stylu klasycystycznym o sześcioosiowej elewacji frontowej. Jej główne elementy dekoracyjne to otwory drzwiowe
i okienne zamknięte półkoliście.
Między nimi gryfy w prostokątnych
płycinach, gzymsy i boniowane ściany parteru.
Piętro przebudowane, pierwotnie
było jedną wielką halą produkcyjną.
Na parterze znajdowały się składy.

Pałac Schlösserów (ul. Listopadowa 6a)

Zbudowany przez Fryderyka Schlössera w 4. dekadzie XIX w. w stylu klasycystycznym. Głównymi elementami architektonicznymi ozdabiającymi budynek jest płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, a od
ogrodu ryzalit półkolisty. Poza tym fasadę upiększają żłobkowane pilastry o jońskich głowicach oraz rząd
masek z liśćmi akantu i rozetami między oknami parteru i piętra. We wnętrzu zachował się wystrój sztukatorski sufitów. Mieści się w nim obecnie Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia.
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Kantor (ul. Listopadowa 6b)

Parterowy dawny kantor handlu hurtowego. Budynek boniowany pasowo, zwieńczony profilowanym
gzymsem z czterema oknami i drzwiami zamkniętymi półkoliście, z unikatowym wystrojem wnętrza.
Szczególnie zachwyca bogato zdobiona boazeria, jak i kasetonowy sufit z kolistym plafonem pośrodku,
które czynią to pomieszczenie jednym z piękniejszych w województwie.
Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.K. Baczyńskiego
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Dom majstrów (ul. Listopadowa 6c)

Zbudowany w połowie XIX w. w stylu klasycystycznym. Budynek siedmioosiowy z centralnie usytuowanym wejściem flankowanym
lizenami, z boniowanym cokołem sięgającym okien oraz gzymsami – kordonowym
i podokiennymi.
Przeznaczony pierwotnie na mieszkania dla
pracowników administracji i nadzoru technicznego przędzalni. Obecnie kamienica
czynszowa.

Dom służących (ul. Listopadowa 6d)

Następny z kolei budynek mieszkalny pobudowany przez Schlösserów w 2. ćwierćwieczu XIX w., przeznaczony dla pracowników
obsługujących pałac.
Ten parterowy, pięcioosiowy dom pokryty
dwuspadowym dachem reprezentuje formę architektoniczną najskromniejszą z budynków spod numeru 6. Ale i on nie jest
pozbawiony pewnych prostych elementów
zdobiących jego elewację. Są nimi lizeny
flankujące otwór wejściowy (obecnie zamurowany) oraz trójkątny fronton wieńczący
facjatkę.

Dom sukiennika (ul. Listopadowa 25a)

Murowany budynek parterowy na planie
prostokąta pokryty dachem dwuspadowym.
Elewacja siedmioosiowa z centralnie usytuowanym otworem wejściowym flankowanym dwoma lizenami i sienią na przestrzał
(przejściową na podwórze).
Charakterystyczna konstrukcja budynku
pierwszych sukienników, którzy podobnymi
domami zabudowali głównie ul. T. Kościuszki. Taki dom był siedzibą rodzinnego najczęściej przedsiębiorstwa sukienniczego, które
zatrudniało najwyżej paru czeladników. Jedną połowę domu zajmował warsztat tkacki,
druga była mieszkaniem rodziny majstra sukienniczego. Strych, obecnie zamieszkały, służył za magazyn
surowca i wyprodukowanego sukna.
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Postawiony przez ozorkowskiego kupca Otto Weingertnera. Budynek na planie prostokąta nakryty
dachem
półszczytowym
z półkolistym ryzalitem
w elewacji frontowej, na
którym jest balkon z metalową balustradą. Elewację
wzbogacają: przewyższająca kalenicę obszerna, trzyosiowa facjata o wklęsło
wypukłym obrysie, a w parterze prostokątne płyciny
między cokołem a oknami.
W pomieszczeniach parteru i strychu mieszczą się
biura Urzędu Miasta.
Willa Weingertnerów (ul. Listopadowa 16)

Budynek
postawiony
w 1930 roku na miejscu
dawnego browaru z funduszów Powiatowej Kasy
Chorych. Zaprojektował
go w stylu wczesno-modernistycznym architekt
Witold Szerszewski. Jest
to budowla dwunastoosiowa o trzech kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej. Elewacja wzbogacona dwoma pięcioosiowymi ryzalitami rozdzielonymi
szeroką, wielobarwnie
przeszkloną klatką schodową z zainstalowaną
w 2007 roku pierwszą
i jedyną w mieście windą.

Magistrat (ul. S. Wigury 1)
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Dom Wernerów (ul. S. Wigury 3)

Dom zbudowany w drugim ćwierćwieczu XIX wieku
przez Christiana Wilhelma Wernera, farbiarza sprowadzonego z Warszawy i osiedlonego na Strzeblewie, wówczas poza granicami miasta Ozorkowa.
Budynek na planie wydłużonego prostokąta konstrukcji drewnianej, oszalowany deskami, pokryty
jest obecnie dwuspadowym, blaszanym dachem.
Jego dziewięcioosiowa elewacja pozbawiona jest
jakichkolwiek elementów zdobniczych. Dom osadzony na fundamentach dostosowanych do dawnego poziomu jezdni. Dziś fundamenty są znacznie
poniżej poziomu chodnika. Wernerowie seniorzy,
chociaż dysponowali ogromnym majątkiem, do
końca mieszkali w tym skromnym domu przekazując go potem córce Helenie Scheibler, ta z kolei
swojej córce Zofii, która wyszła za doktora Adolfa
Legisa. Adolf Legis, ceniony i bardzo szanowany
lekarz, mieszkał tutaj aż do swojej śmierci w 1934
roku.
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Dom Scheiblerów (ul. S. Wigury 14)

Budynek mieszkalny w zespole dawnego dworu
Scheiblerów, w którym krótko mieszkał Karol Scheibler,
zanim przeniósł się do Łodzi, a po nim aż do śmierci
w 1889 r. młodszy brat Adolf
z żoną Heleną z Wernerów.
Dom wzniesiony w 2. ćwierćwieczu XIX w. na planie wydłużonego prostokąta pierwotnie miał centralnie usytuowane wejście przez
ganek o cechach klasycystycznych, który zwieńczony był trójkątnym szczytem
wspartym na czterech drewnianych, żłobkowanych kolumnach. Ganek ze względu na utrudnienia, jakie
sprawiał pieszym zamykając chodnik, został rozebrany w okresie powojennym. Dziś trzynastoosiowa elewacja, z dobudowaną przy bramie o jednym oknie prawdopodobnie stróżówką, pozbawiona jest elementów dekoracyjnych, przypuszczalnie zlikwidowanych w trakcie kolejno przeprowadzanych remontów.
Obecnie budynek jest siedzibą władz samorządowych Gminy Ozorków.

Budynek należał do zespołu zabudowań gospodarczych dawnego dworu Scheiblerów. Zbudowany około
1900 roku z przeznaczeniem lewej połowy na stajnię, prawej na powozownię.
W wyniku powojennej przebudowy budynku dziesięcioosiowa elewacja składa się z ośmiu dużych otworów okiennych i dwóch
Stajnia i wozownia Scheiblerów (ul. S. Wigury 14, widok od ul. S. Żeromskiego)
wejściowych. Jej elementami dekoracyjnymi są
boniowane naroża budynku, półkoliście zamknięte
otwory obramowane lekko
profilowanymi opaskami,
każda podzielona trzema
klincami.
Obecnie w lewej połowie
budynku mieści się Izba
Historii Miasta Ozorkowa, otwarta w listopadzie
2010 r., prawą zajmuje sklep
spożywczy.
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Fontanna przed pałacem

Przedstawia grupę rzeźbiarską z cyny umieszczoną na owalnym, murowanym cokole. Na dwóch delfinach siedzi dwóch maluchów dmuchających
w muszle, z których pierwotnie wytryskiwała woda. Maluchy przytrzymują
konchę z postacią półnagiej kobiety uosabiającej Wenus, przytrzymującej
nad głową opadającą tkaninę.
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Pałac (ul. Łęczycka 3a)

Zbudowany przez Henryka Schlössera, syna Fryderyka, w 1876 r.
wg projektu Fryderyka Adlera w stylu architektonicznym nawiązującym do renesansu.
Elewacja jedenastoosiowa z centralnie usytuowanym trzyosiowym
ryzalitem i poprzedzającym go portykiem bogato ozdobiona kolumnami, pilastrami, gzymsami i dwiema kariatydami. Trójkątny
fronton pałacu wieńczy postać kobiety trzymającej laurowe wieńce
w dłoniach (zdjęcie obok).
Wnętrze bogato wyposażone w stiuki, malowidła, szyby malowane, trawione, marmurowe kominki.
Pałac po ostatnim remoncie przeprowadzonym w latach 20052006 przez nowego właściciela Petera Overlacka, przedsiębiorcy
branży chemicznej, przedstawia sobą najlepiej prezentujący się
obiekt architektoniczny w mieście.
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Kościół Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego pw. Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Łęczycka 30)

Filia kościoła parafialnego pw. św. Józefa zbudowana w stylu klasycystycznym w 1932 r. Budynek na planie prostokąta z przybudówką od strony
wschodniej, mieszczącą przedszkole.
Elewacja frontowa rozczłonowana czterema żłobkowanymi pilastrami,
w tym dwoma narożnymi o klasycznych głowicach oryginalnie stylizowanych
motywami roślinnymi. Pilastry podtrzymują belkowanie zdobione profilowanym gzymsem i zwieńczone trójkątnym frontonem z krzyżem osadzonym na
przodzie kalenicy dwuspadowego dachu. Nad drzwiami wejściowymi flankowanymi pilastrami duży okrągły otwór okienny wypełniony szklaną rozetą. Wnętrze jednonawowej świątyni rozświetlają półkoliście zamknięte dwa
otwory okienne elewacji frontowej oraz po dwa w elewacjach bocznych.
Obok kościoła od 1937 r. na wysokim cokole stoi żelazna figura Matki Boskiej Łaskawej.
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Kolejowa wieża ciśnień

Ten wolnostojący, pięciokondygnacyjny budynek na planie
koła został postawiony w 1928 roku w celu dostarczania wody
parowozom ze zbiorników znajdujących się w górnych piętrach
wieży.
Pierwsza kondygnacja oszalowana tynkiem, następna z odsłoniętą cegłą. Wieżę między trzecią a czwartą kondygnacją
opasuje bogato profilowany gzyms. Budynek koronuje gzyms
oraz bogato uformowany ceglany krenelaż. Okna prostokątne
obramowane profilowanymi listwami z dekoracyjnymi gzymsami nadokiennymi. Otwór wejściowy znajduje się od strony zachodniej i zwieńczony jest łukiem odcinkowym. Drzwi z klepek
drewnianych ułożonych jodełkowo.
Zadziwia kunszt architektoniczny, z jakim potraktowano tę,
przecież tylko techniczną, budowlę, upodabniając ją do obronnej baszty. Stan elementów dekoracyjnych jest bardzo zły.

Zbudowany w 1925 roku w charakterystycznym stylu, nawiązującym elementami architektonicznymi do
dworków szlacheckich i baroku. Na lewym skrzydle budynku znajduje się silnie wysunięty ganek z drzwiami do korytarza prowadzącego na perony. Otwór wejściowy flankowany jest kolumnami podtrzymującymi
bogaty w gzymsy stopnioDworzec kolejowy
wany szczyt zwieńczony kulą.
Na prawym skrzydle elewacji trzyosiowy ryzalit stanowi
szczytowa ściana dwukondygnacyjnego
budynku,
stojącego osią prostopadle
do dworca z poczekalnią
na parterze i mieszkaniami
na piętrze, do których prowadzą półkoliście zamknięte drzwi. Szczytowa część
ryzalitu o falistym konturze
jest rozczłonkowana dwoma
pilastrami, między którymi
znajduje się półkoliście zakończona płycina z małym
okienkiem. Skrajne skrzydło
budynku dworcowego zajmuje pomieszczenie zawiadowcy stacji i dyżurnego
ruchu.
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Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ozorkowie
W drugiej połowie XX w. zaczęły powstawać – podobnie jak w innych miastach – osiedla mieszkaniowe
zabudowy wielorodzinnej, co przyczyniło się do rozwoju nowej części Ozorkowa, zwanej przez mieszkańców „Nowym Miastem”. Mało urozmaicone w swej formie budynki miały na celu szybkie zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych.

Urozmaiceniem krajobrazu osiedli luźnej zabudowy „blokowej” są obszary zieleni i dawna zabudowa
parterowa, np. przy ul. Zachodniej, S. Staszica, R. Mielczarskiego. W ten sposób przerwana została monotonia „blokowisk”.
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Bloki mieszkalne – wielokondygnacyjne budynki na planie wydłużonego prostokąta. Początkowo budowane systemem tradycyjnym z cegły (np. przy ul. gen. H. Sucharskiego), później z zastosowaniem „wielkiej płyty”. Elewacje bez ozdób, w większości szare, obecnie w trakcie dociepleń ze zmianą kolorystyki
wkomponowanej w otoczenie.
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Nowoczesna architektura Ozorkowa

Parafialny kościół katolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Adamówek 4/6)

Budowę tego pięknie usytuowanego budynku rozpoczęto 4 maja 1995 r. według projektu architektów Mirosława Rybaka i Marka Grymina oraz konstruktora inż. Janusza Freya. Kamień węgielny pod wznoszoną świątynię poświęcił w 1997 roku Jan Paweł II. W roku 2002 zawieszono dzwon,
a w 2003 r. na dachu kościoła zamontowano krzyż. 23 listopada tegoż roku
ks. arcybiskup Władysław Ziółek odprawił uroczystą mszę, połączoną z poświęceniem
kościoła. W kolejnych latach trwały prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz.
Nawę główną kościoła wzniesioną na planie kwadratu kryje kasetonowy stropodach
pokryty dachówką ceramiczną, opadający dwuspadowo po przekątnej. Konstrukcja budynku mieszana, żelbetowo-murowa. Ściany wewnętrzne zdobią malowidła
przedstawiające historię zbawienia autorstwa salezjanina prof. Tadeusza Furdyny.
W oknach wielobarwne witraże ufundowane przez parafian.
W dniu 6 października 2010 r. na dziedzińcu kościoła posadzono dwa Dęby Pamięci
i ustawiono kamienne obeliski ku czci oficerów Wojska Polskiego: kapitana Przemysława Kozietulskiego i porucznika Aleksandra Mieszalskiego, zamordowanych
w Twerze i Charkowie w roku 1940 przez NKWD.
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Zaprojektowana w 1997 r.
przez architekta Zbigniewa
Palmę z Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej
„PALMAline” w Łodzi, oddana do użytku mieszkańców
22 września 1999 r.
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2430 m².
Wewnątrz znajduje się 6 niecek basenowych, ponadto
zjeżdżalnia, sauny, solaria,
siłownia i kawiarenka.
Nagroda Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich za „Najlepszy
budynek w Województwie
Łódzkim w 1999 r.”

Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik” (ul. Lotnicza 1a)

Strażnica Państwowej Straży Pożarnej
(ul. T. Kościuszki 3)

Obiekt budowany w latach 2004-2005 wg projektu Teresy Dębińskiej-Bielak, uroczyście oddany do
użytku 22 maja 2005 r. Prace budowlane nadzorował
ozorkowianin Ryszard Bugno, właściciel Przedsiębiorstwa Budem-Projekt
w Zgierzu.
Budynek
zaprojektowano jako połączenie dwóch
prostopadłościanów o jednakowej wysokości, usytuowanych prostopadle
względem siebie, tworzących w planie literę „T” ściętą łukowo w narożniku południowo-zachodnim. Oba prostopadłościany przykryte są przenikającymi się łukowymi dachami z trzema łukowymi lukarnami w osiach bram wjazdowych
i jedną w osi budynku prostopadłego.
Całość utrzymana w kolorystyce rezedowej zieleni tynków mineralnych w dwóch odcieniach oraz czerwieni bram garażowych, rur spustowych i blachy fałdowej na dachu.
39

Przykłady nowoczesnego budownictwa przemysłowego z przełomu XX i XXI w.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ozorków
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POSŁOWIE

Młodzi czytelnicy!
Dostaliście do rąk ilustrowany katalog interesujących pod względem architektonicznym budynków w naszym mieście. Nie są to przecież wszystkie godne uwagi
obiekty.
Zabawcie się w poszukiwaczy nieodkrytych jeszcze pereł ozorkowskiej architektury, obiektów budowlanych niekoniecznie wiekowych, ale takich, które pięknem lub
oryginalnością (taką w dobrym smaku) przyciągają wzrok.
Dysponujecie załączonym słownikiem pojęć architektonicznych. Spróbujcie posługując się nim opisać odkryty budynek tak, jak ja to zrobiłem, albo nawet lepiej. Można
taki opis wzbogacić informacjami o jego mieszkańcach albo o wydarzeniach, jakie się
w nim rozgrywały. Zdjęcie z takim opisem przynieście do biblioteki. W ten sposób staniecie się odkrywcami piękna naszego miasta i być może współautorami przewodnika
po Ozorkowie lub następnego, poszerzonego wydania „Architektonicznych walorów
Ozorkowa”.

Stanisław Frątczak
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S Ł OW N I CZ E K P OJ Ę Ć
AKANT – roślina śródziemnomorska stanowiąca w architekturze motyw dekoracyjny
ARKADA – element architektoniczny składający się z dwóch
podpór (filarów, kolumn) zamkniętych od góry łukiem
ATTYKA – ścianka lub balustrada wieńcząca elewację budowli,
zasłaniająca dach lub poddasze, często o bogatej dekoracji
architektoniczno-rzeźbiarskiej
BELKOWANIE – poziomy człon architektury spoczywający na
kolumnach, filarach, pilastrach
BLOKOWISKO – wiele bloków mieszkalnych skupionych na
małej przestrzeni
BONIOWANIE – dekoracyjne opracowanie lica muru przez profilowanie krawędzi ciosów lub naśladowanie tego w tynku
COKÓŁ – najniższa, nadziemna część budowli wysunięta w stosunku do górnych partii muru
DACH NACZÓŁKOWY – dwuspadowy z naczółkami, czyli niewielkimi trójkątnymi połaciami ścinającymi ukośnie od góry
szczyty
DACH PÓŁSZCZYTOWY – czterospadowy z półszczytem, podobny do podhalańskiego
ELEWACJA – jedna z zewnętrznych ścian budynku, lico budynku
EMPIRE – styl ukształtowany w Europie w XIX w., naśladujący
elementy architektoniczne greckie, rzymskie i egipskie
FACJATA – pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, ściankami przenikające przez połać dachu, przykryte
odrębnym daszkiem
FASADA – frontowa elewacja budynku wyróżniająca się bogatszą dekoracją, najczęściej zawierająca główne wejście
FLANKOWAĆ – otaczać czymś z boku albo z obu stron
FRONTON – trójkątne zwieńczenie fasady, ryzalitu budynku
lub portalu
GRYF – fantastyczny, skrzydlaty stwór o ciele lwa, a głowie
i szponach drapieżnego ptaka
GZYMS – element architektoniczny w formie poziomego pasa,
występującego przed lico muru
KALENICA – grzbiet dachu
KANTOR – biuro fabryki, w którym dokonywano transakcji handlowych
KARIATYDA – posąg kobiety podpierającej belkowanie
KASETON – wieloboczne pole, zazwyczaj kwadratowe, między
krzyżującymi się belkami stropu, często zdobione rzeźbą lub
malowidłem
KLASYCYZM – kierunek, m.in. w architekturze, nawiązujący do
sztuki greckiej i rzymskiej, ukształtowany w Europie w XVII
i XVIII w.
KLINIEC – kamień ciosowy lub cegła klinowo zwężająca się ku
dołowi, zasadniczy element konstrukcyjny łuku i sklepienia
KONCHA – muszla

KONDYGNACJA – parter i poszczególne piętra w budynku
KRENELAŻ – inaczej blanki – zwieńczenie średniowiecznego
muru obronnego zębatą koronką z prostokątnych wycięć
LIZENA – płaski pionowy pas muru, lekko wystający na zewnątrz, bez bazy i głowicy
LUKARNA – pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze
MODERNIZM – kierunek, m.in. w architekturze, rozwijający się
w latach 1918-1975, zakładający całkowite odejście od stylów historycznych i wszelkiej stylizacji
MOTARNIA – zakład zajmujący się nawijaniem nici, przędzy
– dziś przędzalnia
NADPROŻE – poziomy element konstrukcyjny, przykrywający
otwór okienny lub drzwiowy
NAWA – część kościoła przeznaczona dla wiernych, zawarta
między prezbiterium a kruchtą
OŚ – linia pionowego podziału elewacji budynku wg otworów
okiennych lub drzwiowych
PIERZEJA – ciąg elewacji frontowych domów przy ulicy lub rynku
PILASTER – płaski filar przyścienny
PLAFON – malowidło lub ozdoba wykonana innymi technikami, umieszczona na suficie
PŁYCINA – płytka wnęka w murze w formie arkady lub okna
PORTYK – zewnętrzna część budynku otwarta przynajmniej
z jednej strony kolumnadą lub rzędem filarów
POSTRZYGACZ – specjalista w przemyśle włókienniczym skracający włókna wystające nad powierzchnią tkaniny
PREZBITERIUM – część kościoła przeznaczona dla celebrującego duchowieństwa, nieznacznie podwyższona i mieszcząca
ołtarz główny
RENESANS – inaczej odrodzenie; okres w historii kultury europejskiej w XV-XVII w. zapoczątkowany we Włoszech, nawiązujący do antycznej kultury greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej
ROZETA – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej
róży
RYZALIT – część budynku występująca przed lico elewacji
SOCREALIZM – kierunek, m.in. w architekturze, istniejący od
1934 r. w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych
STIUKI – dekoracja sufitu z masy gipsowej w formie wzorów
geometrycznych, elementów roślinnych lub postaci
SZYBA TRAWIONA – wytworzona ze szkła zdobionego w różne
wzory metodą chemiczną
WIELKA PŁYTA – betonowy element konstrukcyjny używany
do budowy bloków mieszkalnych, z umocnieniami i mocowaniami z prętów stalowych
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Plan miasta Ozorkowa
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