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3. Dom Handlowy Warta 

DH Warta został wybudowany przez Spółdzielnię SPOŁEM. 
Podobnie jak gmach sądu, również i on stanowi przykład po-
wojennego modernizmu. W tym jednak wypadku obiekt miał 
pełnić funkcję handlową, musiał więc zwracać na siebie uwa-
gę w nieco inny sposób niż poważny budynek sądownictwa. 
Architekt postanowił ożywić fasadę trójwymiarową, geome-
tryczną kompozycją, stworzoną z modułów – połówek wal-
ca, które został y użyte w dwóch wariantach – pozytywowym  
(wypukłym) i negatywowym (wklęsłym). Ich wzajemne rela-
cje, rytmy i światłocień pojawiające się w polu dekoracji, a tak-
że gładka faktura modułów buduje interesujący efekt plastycz-
ny. Pierwotnie dekoracja znajdowała się w dwóch elewacjach – od strony placu i ulicy, obecnie 
można oglądać ją tylko od ul. Kościuszki. 

Przechodząc do następnej lokalizacji warto wybrać drogę przez ul. Kościuszki do ronda. W ten 
sposób po drodze będziemy mijać mural reklamowy WPHW – Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Handlu Wewnętrznego.

4. Sienkiewicza 4

To jeden z najciekawszych zabytkowych budynków na naszej 
trasie, który pełnił niegdyś funkcję koszar. Choć z daleka może 
wydawać się zwykłym ceglanym domem, warto przyjrzeć się 
z bliska licznym świadectwom kunsztu, z jakim go zaprojek-
towano i zbudowano. Praktycznie cała dekoracja architekto-
niczna jest wykonana z cegły lub kształtek ceramicznych. Choć 
dysponowano tak (zdawałoby się) ograniczonym repertuarem 
środków, osiągnięto bardzo złożony, a jednocześnie harmo-
nijny efekt. Rozmaite kombinacje i układy cegieł i kształtek 
pozwalają na stworzenie rytmów i wzorów. Część z nich in-
spirowana jest klasyczną dekoracją architektoniczną – m.in. 
kroksztynami, fryzami, ząbkami, naczółkami. Kunszt widać na-
wet w tak drobnych szczegółach jak warstwa spoiny między ce-
głami – wyciśnięto w niej dekoracyjny półwałek. Główne drzwi 
wejściowe zdobią różnokształtne pola, pomalowane na żywe, 
kontrastowe kolory; wisienką na torcie jest zabytkowa klam-
ka, ozdobiona liściem akantu i  motywem wolut (ślimacznic, 
elementów o  spiralnym kształcie). Ciekawa jest również ja-
sna stolarka okien, częściowo pokryta snycerską (wykonaną 
w drewnie) dekoracją: w górnej części okna, listwa przymyko-
wa (element maskujący i uszczelniający połączenie skrzydeł okna) zyskała postać żłobkowanego 
pilastra, który – mówiąc w uproszczeniu – przypomina płaską wersję kolumny. Do dawnego budyn-

1. Rzeźby na Placu Wojewódzkim

Rok 1975 był niezwykle istotny dla kształtu współczesnej 
architektury Sieradza. Awans do grona miast wojewódzkich 
wymagał stworzenia odpowiedniej oprawy, łączącej nowo-
czesność i reprezentacyjność. Zaprojektowano cały kompleks 
zabudowy, tworząc centrum administracyjne przylegające do 
śródmiejskiego placu. Jego architektura, odwołująca się do 
wzorców powojennego modernizmu, była powściągliwa. By 
ocieplić to wnętrze urbanistyczne, zorganizowano konkurs na 
oprawę rzeźbiarską Placu Wojewódzkiego. W efekcie zrealizo-
wano sześć rzeźb: „Wierzby” (Andrzej Buszko – rzeźba sygno-
wana), „Łokietka” (Bogusław Solski), „Macierzyństwo” (Józef 
Szczypka), „Lwy”, „Muzykantów” lub „Grajków” (obie Krysty-
ny Solskiej) oraz położone niedaleko budynku sądu, obec-
nie zniszczone „Korale” (Bogusław Solski). Wszystkie prace 
zostały odsłonięte w  listopadzie 1989 r. „Łokietka”, „Lwy”, 
„Muzykantów” i misę z „Korali” znajdziecie na trasie między 
Starostwem Powiatowym a budynkiem sądu (wzdłuż Alei Zwy-
cięstwa), „Wierzby” przy ul. Kościuszki, zaś „Macierzyństwo” 
po drugiej stronie placu, pod Urzędem Miasta.
 
Na zdjęciach: rzeźba Łokietka w trakcie pracy oraz makieta 
rzeźby „Kołyska” Józefa Szczypki, zrealizowana ostatecznie 
w innej formie. Archiwum Krystyny i Bogusława Solskich.

2. Sąd Okręgowy

Architektura budynków użyteczności publicznej czę-
sto operuje skalą i doborem materiałów w taki spo-
sób, by wywrzeć na obserwatorze silne wrażenie. 
W sposób szczególny dotyczy to budowli o strate-
gicznym znaczeniu, do których bez wątpienia można 
zaliczyć sądy. Nic więc dziwnego, że frontową elewa-
cję siedziby lokalnego wymiaru sprawiedliwości ob-
licowano piaskowcem. Architekci tworzący w nurcie 
powojennego modernizmu (w użyciu jest również termin „socmodernizm”, zwracający uwagę na 
kontekst polityczno-ekonomiczny powstania budowli) rzadko stosowali w swoich projektach de-
koracje; jeśli już, najchętniej posługiwali się rozwiązaniami chociaż częściowo funkcjonalnymi, 
np. zdradzającymi przeznaczenie obiektu. Na budynku przy Alei Zwycięstwa zobaczyć możemy 
napis „SĄDY”, opracowany w niebanalny sposób. Płaszczyzny poszczególnych liter mają zmienną 
wysokość i kąt nachylenia powierzchni, co daje ciekawe efekty światłocieniowe i stanowi dobry 
przykład architektonicznej zabawy formą.

7. Warcka 6

Kamienica przy ul. Warckiej 6 zwraca na siebie uwagę 
kunsztownie opracowanymi balkonami. Linia balustrady 
jest ozdobnie wygięta; partię centralną i narożniki pod-
kreślono wolutami (elementy wygięte w kształcie lite- 
ry S), drobnymi kwiatami i  pierzastymi liśćmi akantu, 
które niestety zachowały się tylko częściowo. Środkowe 
pole wypełnia kratka regencyjna. Ornament ten powstał 
w 1. ćw. XVIII wieku we Francji, w okresie regencji Fili-
pa Orleańskiego, który w latach 1715–1723 sprawował 
rządy w imieniu małoletniego Ludwika XV. Wykształco-
ny wtedy styl regencji był etapem przejściowym między 
barokiem a sztuką rokoka – ornamenty stały się lżejsze, 
bardziej miękkie w linii, nadal jednak trzymały się zasad 
symetrii. Nie mniej ciekawą ozdobą tego adresu są drzwi 
wejściowe. Nie są one niestety kompletne, jednak do 
dziś możemy cieszyć oczy delikatną dekoracją snycerską 
wykorzystującą motyw liści i – jak się zdaje – jagód. Być 
może jest to wariacja na temat liści laurowych, choć moż-
na doszukiwać się podobieństwa również z innymi gatun-
kami roślin. Tworząc ten wzór snycerz mógł też po prostu posiłkować się własną fantazją. 
Drzwi przeszklono, by zapewnić dopływ światła słonecznego do korytarza klatki schodowej. 
Górne przeszklenie nazywa się nadświetlem – często są one bogato zdobione, w tym wypad-
ku jednak dekoracja jest minimalistyczna. 

8. Warcka 3

Pierwszy rzut oka na kamienicę przy ul. Warckiej 3 zdra-
dza nam, że jej losy musiały być powikłane. Elewacja 
frontowa budynku jest ośmio-osiowa; oś to wyobrażona 
linia pionowa, którą połączyć możemy otwory okienne  
i/lub drzwiowe fasady; osie liczy się zawsze od lewej 
do prawej strony. Dekoracja jest spójna w  obrębie po-
szczególnych kondygnacji – parter wykończony jest nie-
tynkowaną cegłą, dwa wyższe poziomy są otynkowane, 
a ich okna zyskały oprawę sztukatorską (różną dla każdej kondygnacji). Fasada jest jednak  
– mimo powtarzalnych elementów – niesymetryczna. Co powinno nas dziwić? Sposób, w jaki 
dekoracje kamienicy próbują nas okłamać. Pas nietynkowanej cegły dochodzi aż do para-
petów okien 1-go piętra; daje to podobne wrażenie, co zbyt wysoko podciągnięte spodnie 
– zakłóca proporcje całej kompozycji. Pierwsze piętro wydaje się przez to niższe od po-
zostałych. Wiemy, że tak nie jest, ponieważ na 3. i 7. osi widzimy drzwi balkonowe, które 
wskazują nam swoją dolną krawędzią poziom podłogi. Na drugim piętrze widać też przerwę  
– na 5. osi – w gzymsie parapetowym; może to sugerować, że istniał tu balkon o szerokości 

Dlaczego Sieradz?
W historii Sieradza można wyodrębnić kilka okresów szczególnie korzystnych dla jego 
rozwoju, takich jak przyznanie praw miejskich i awans do roli stolicy księstwa w XIII w., 
intensywny okres rozwoju miasta w XIX w. czy powrót do roli stolicy województwa 
w 1975 r. – by wymienić tylko niektóre. Wydarzenia te na różne sposoby zapisały się 
w tkance miasta, tworząc szeroki wachlarz atrakcji dla miłośników architektury. 

Dlaczego detale?
Detal architektoniczny to, mówiąc najprościej, fragment architektonicznego wykończenia 
budynku. Powody jego stosowania mogą być różne. Niektóre detale pełnią funkcje 
konstrukcyjne lub pełniły je w dawnych czasach, a obecnie stosowane są jedynie dla 
ozdoby. Inne miały za zadanie akcentować najistotniejsze partie budynku – wejście, okna, 
narożniki czy zwieńczenie. Detale mogą też odsyłać do dawnych lub współczesnych 
praktyk religijnych lub kulturowych, opowiadać historię 
fundatora budynku, a nawet reklamować oferowane przez 
niego produkty. Na potrzeby niniejszego folderu do grona 
detali dołączają wszelkie godne uwagi szczegóły ulokowane 
w przestrzeni miasta – od wątków ceglanych po rzeźby 
plenerowe. Zachęcamy również do obejrzenia na YouTube 
filmu o sieradzkich detalach, w którym pojawiają się 
dodatkowe wątki.

Na okładce zaprezentowano grafikę inspirowaną muralem 
na silosie przy ul. Elewatorowej. Dziękuję Panu Janowi 
Pietrzakowi, historykowi i przewodnikowi po Sieradzu, 
za podzielenie się swoją rozległą wiedzą o historii miasta.

F O L D E R  T U R Y S T Y C Z N Y Detale 
        Sieradza

ku koszar przylega współczesny obiekt, zaprojektowany przez pracownię Saluda Architekci; warto 
zauważyć, że zarówno kolorem, okładziną, jak i detalami nawiązuje do swojego sąsiada. 

5. Warcka 21

Oglądając dom przy ulicy Warckiej 21 warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszym, naj-
bardziej okazałym, są drewniane rzeźby znajdujące się w ogrodzie. Drugim – kuta brama wjazdo-
wa, złożona z prętów o kwadratowym przekroju. Gdy przyjrzymy się uważnie sylwetowym deko-
racjom w kształcie liści, zobaczymy, że powstały one przez wypłaszczenie młotem metalowych 
prętów, które zostały następnie przez kowala uformowane narzędziami w nowy kształt. Trzecim 
wartym uwagi ornamentem jest dekoracja płycin drzwi, inspirowana kształtem kwiatów. Dekora-
cja snycerska jest całkiem popularna w Sieradzu; miłośnicy tego typu zdobień znajdą wiele cieka-
wych realizacji, zwł. na terenie Rynku, ale – jak się zaraz okaże – nie tylko tam.

6. Warcka 15

Pozornie niepozorny budynek przy ul. Warckiej 15 pozwala nam na dwa różne sposoby zapoznać 
się z historią – lokalną i światową. Świadectwem tej pierwszej jest gablota Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej widoczna na froncie kamienicy. Posłuży nam jako pretekst do poznania techniki 
repusu. Repusowanie to sposób obróbki blachy, który polega na wytłaczaniu w niej wzorów przy 
użyciu różnego typu młotów i punc (narzędzi złożonych z pręta z głowicą, której kształt odciska 
się w blasze). Dzięki repusowaniu można osiągnąć różne efekty fakturowe, od gładkiej powierzch-
ni (litery na froncie gabloty) po pokrytą gęstym, nieregularnym wzorem (tło napisu). Gablota 
zwraca uwagę przechodniów również za sprawą ciekawego, wyrazistego liternictwa. W napisie 
użyto wyłącznie dużych liter, „zapisanych” szeroką linią, co buduje wrażenie stateczności, powagi. 
Często pojawiające się w napisie skosy dodają krojowi dynamiki, przez co kompozycja unika nudy. 
Drugim ciekawym elementem fasady jest boniowanie. Ten typ dekoracji ma starożytny rodowód 
i polega na ozdobnym opracowaniu powierzchni i krawędzi bloków kamienia, tworzących ścianę 
budynku. Gdy architektura porzuciła kamień na rzecz tańszych i łatwiejszych w opracowaniu 
materiałów, zaczęto posługiwać się „imitacją” kamiennego boniowania. Często stosowano ten 
chwyt w najniższej partii budynku, po to, by optycznie ją „dociążyć”, stworzyć cokół. Najpopu-
larniejszą metodą było kształtowanie „bloków kamienia” w tynku. Na Wareckiej zastosowano 
ponadto wypełnienie lica boni kamieniami osadzonymi w zaprawie, co inspirowane jest archi-
tekturą obronną i pozwala na osiągnięcie ciekawego efektu światłocieniowego, fakturowego 
i kolorystycznego. 

wyrwy, zastąpiony obecnie węższą balustradą. Na detalistów czeka tu jeszcze jeden sma-
czek – nad oknem drugiej kondygnacji, w 1. osi umieszczono monogram z datą – ZD 1904.  
Na drugim końcu, w osi 8., znajdziemy jego współczesny „odpowiednik” – MW 2008, upa-
miętniający zapewne remont przeprowadzony przez nowego właściciela.

9. Warszawska 12

Budynek przy ul. Warszawskiej 12 wyróżnia się żywą 
kolorystyką. Co czyni go wyjątkowym, to zastosowanie 
detali ceramicznych – stworzonych z gliny, nie zaś z za-
prawy czy specjalnie zabezpieczonego gipsu. Charakte-
rystyczny, ceglasty kolor wyłania się spod farby na opa-
skach okien I-go piętra, ale nie tylko tam. Jednym z zadań 
elementów i detali architektonicznych jest podkreślanie 
strefy wejścia, tak, by nie trzeba było długo szukać wzro-
kiem drzwi do budynku. Przy ul. Warszawskiej 12 tę par-
tię domu podwyższono, dodając piętro z poddaszem. Ca-
łość wieńczy klasyczny fronton – niski, trójkątny szczyt, 
w tym wypadku doświetlony okrągłym oknem w opasce 
(również ceramicznej). Po obu stronach „bulaja” umiesz-
czono dwie plakiety ceramiczne. Na jednej z nich wypi-
sano monogramy (prawdopodobnie AF), na drugim – datę 
1889, określającą zapewne rok budowy domu. Kształt 
plakietek, a zwłaszcza ich krawędź wycięta w zaokrąglo-
ne ząbki, przywodzi na myśl bieżnik czy pierniczki i jest wzruszającym przykładem swojskie-
go, rzemieślniczego projektowania, które – w kontraście zresztą budynku – unika konotacji 
z architekturą klasyczną. Warto zwrócić też uwagę na różnice w kroju liter i cyfr – te drugie 
w dużo większym stopniu przypominają pismo odręczne. Przechodząc do następnej lokaliza-
cji nie przegapcie rozety zdobiącej łuk nad przejściem na podwórze.

10. Warszawska 8

Róg ul. Warszawskiej i  ul. Dominikańskiej dostarcza 
detalistom wielu atrakcji. Po pierwsze – ozdobą budyn-
ku jest piękna stolarka, prawdopodobnie z  początku  
XX wieku. Sednem jej atrakcyjności są szczebliny, zwa-
ne też szprosami, czyli drewniane listwy, dzielące połać 
szyby na mniejsze, dekoracyjne pola. Zestawienie ostrych 
kątów z wyoblonym rogiem jest rzadkie i – jako zabieg 
estetyzujący okno – naprawdę udane. Równie ciekawe 
są drzwi ozdobione zarówno metaloplastyką, jak i pła-
skorzeźbami. Płyciny na drzwiach wypełniono przed-
stawieniami owoców granatu, symbolizujących obfitość,  



bogato dekorowane nadświetle nieistniejących już 
wrót bramnych. W  oprawie okien wykorzystano 
motyw kolumny z kapitelem kompozytowym. Słup-
ki nadświetla przybrały formę pilastra hermowego. 
Ten detal ma związek z greckim bogiem handlu, po-
dróżnych i złodziei, czyli Hermesem. Bóstwu sta-
wiano przy drogach „kapliczki” w formie głowy lub 
popiersia Hermesa, umieszczanego na postumen-
cie zwężającym się ku podstawie. Ta forma tak się 
spodobała, że wykorzystano ją również przy wyko-
nywaniu elementów architektonicznych. Przód oglądanego pilastra hermowego pokrywa ponadto 
ornament cekinowy, przypominający nakładające się na siebie blaszki. 

15. Kościół pw. Wszystkich Świętych

Murowany kościół został tu wzniesiony ok. 1370 r. 
przez Kazimierza Wielkiego. Kształt świątyni ewo-
luował w wyniku licznych przebudów, remontów, 
prac restauracyjnych i uzupełnień – niektóre z nich 
wypisane są na tablicach wmurowanych w portal 
prowadzący do kościoła. To właśnie wieloetapo-
wość prac prowadząca do stworzenia znanego nam 
obecnie kształtu świątyni powoduje, że na jej ele-
wacjach znaleźć możemy wielką rozmaitość detali, 
nieraz bardzo zaskakujących. Podobnie jak w przy-
padku kościoła pw. św. Stanisława, w tekście przywołamy kil-
ka najciekawszych, na odkrycie czeka jednak znacznie więcej. 

Ceglany, łukowaty portal otaczający wejście do świątyni 
ozdobiony jest herbami z godłem Polski po lewej stronie i wo-
jewództwa sieradzkiego po prawej. Nad wejściem umieszczo-
no wykonaną z piaskowca płaskorzeźbę Matki Boskiej Xięż-
nej Sieradzkiej, z sygnaturą autora (DK) i rokiem powstania 
– 1935. Po bokach zobaczyć możemy rzecz bardzo nietypową 
– wmurowane kule armatnie z najazdu szwedzkiego 
i pociski z I Wojny Światowej. W frontową elewację 
kościoła wmurowano także fragment odrzwi zamku 
sieradzkiego, wykonanych z piaskowca gosławic-
kiego – na dwóch skręconych kolumnach ustawiono 
lwa i gryfa, symbolizujących siłę, godność i władzę 
królewską. Postacie podtrzymują orła, symbolizu-
jącego Polskę. Umieszczona poniżej kula ma upa-
miętniać najazd krzyżacki w  1331 r. Co ciekawe, 
odrzwia zamku wmurowane były wcześniej w jeden 

z domów mieszkalnych, gdzie mieścił się wyszynk 
– przeniesione zostały na nowe miejsce w 1925 r. 
z inicjatywy księdza Walerego Pogorzelskiego. 

Od strony dziedzińca znaleźć można sgraffita, czyli dekoracje wydrapywane w wielokoloro-
wym tynku. Zazwyczaj spodnia jego warstwa jest ciemna, a wierzchnia, z której wybiera się wzór, 
jest jasna – kontrast podnosi czytelność rysunku. Rylcem wycina się kontury i wydrapuje po-
wierzchnie, tak by uwidocznić kolor spodniego tynku. Na ścianie wschodniej kościoła, na kaplicy 
Męki Pańskiej, znajdziemy sgraffita powstałe w XVII w. – dwa różne przedstawienia Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem oraz umieszczone we wnękach sylwety św. Wojciecha i św. Stanisława. Łacińskie 
napisy można przetłumaczyć w następujący sposób: „Witaj, Królowo Polski”, „Jeśli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam”, „Nie nam, Panie, lecz imieniu Twemu” (co oznacza, że wystawna świątynia 
nie jest wyrazem pychy ludzkiej, a chwały Boga). Prezbiterium udekorowane jest sgraffitem wzbo-
gaconym malaturą, przedstawiającym Trójcę Świętą w układzie tzw. Tronu Łaski; smok widoczny 
na dole przedstawienia symbolizuje szatana. 

Przechodząc w kierunku budynku straży pożarnej, warto wypatrzeć sowę na szczycie dachu bu-
dynku przy ul. Kolegiackiej 15. Ptak jest współczesnym detalem, podobno swoistą reklamą rezy-
dującej tu wróżki.

16. Budynek straży pożarnej, Krakowskie Przedmieście 1

Budynki komunikują swoje funkcje na rozmaite sposoby. Naj-
bardziej podstawowym z nich jest skala – im większy budynek, 
tym wyższa jest ranga jego funkcji. Świetnym przykładem tego 
zjawiska są strzeliste kościoły i zamki, ratusze z wieżami ze-
garowymi i… siedziby straży pożarnej. W tym ostatnim przy-
padku liczy się nie tylko ich ranga w lokalnej społeczności, 
ale i funkcjonalność samego obiektu. Wybudowana początko-
wo (w 1879 r.) jako parterowy budynek Strażnica Ochotniczej 
Straży Pożarnej góruje nad okolicą wysoką wieżą, która jest 
wynikiem przebudowy dokonanej przez architekta Włodzimie-
rza Ślósarskiego w latach 1925–1926. Pełni ona potrójną funk-
cję – wyróżnia obiekt z otoczenia, pozwala na prowadzenie ob-
serwacji oraz szerokie rozchodzenie się sygnału alarmowego. 
Architektura uczytelnia swoje funkcje, nie tylko przez wymiar, 
ale również poprzez zdobienia i sposób wykończenia budynku. 
Zainstalowane na wieży syreny alarmowe zyskały wyrazistą, 
czerwoną barwę, która z jednej strony podnosi walor plastycz-
ny budynku, a z drugiej – podkreśla jego funkcję. Warto przyj-
rzeć się uważnie drzwiom budynku, ponieważ zawierają one 
unikatowy detal. Oprócz hełmu strażackiego i skrzyżowanych 
toporów, znajdziemy tutaj… dwie sikawki strażackie, regulują-
ce stopień otwarcia drzwi. 

(rurki tworzące neon wraz z towarzyszącą im „elektryką” trzeba umieścić na stabilizującym 
kompozycję stelażu). 

3. Rakieta w parku

Procesowi projektowania podlegają zarówno budynki, 
jak i przestrzeń pomiędzy nimi. Pierwsze z tych zjawisk 
to strefa architektury, drugie – urbanistyki. W  okresie 
powojennego modernizmu, który nakłada się w Polsce 
na okres PRL-u, pomiędzy budynkami zostawiano dużo 
wolnej przestrzeni, tak by mieszkańcy mieli łatwy dostęp 
do światła, zieleni i powietrza. Chciano budować możli-
wie szybko, tanio i dużo – ułatwić to miała prefabryka-
cja, czyli produkcja gotowych elementów, z których domy 
można było składać jak z klocków. Poszczególne moduły 
objęte były typizacją – występowały w kilkunastu pod-
stawowych wariantach. Ich użycie rzeczywiście pozwo-
liło na szybkie wznoszenie budynków, jednak czyniło je 
dosyć podobnymi do siebie. Mieszkańcy wkrótce zaczęli 
się skarżyć, że nowoczesne osiedla czy pawilony usłu-
gowe są zbyt podobne do siebie. Zdecydowano się wpro-
wadzić elementy rozpoznawcze, dokonując tym samym 
humanizacji przestrzeni publicznych. Mówiąc prościej 
– postanowiono odróżnić od siebie miejsca, wprowa-
dzając elementy służące do integracji, spędzania wol-
nego czasu i podnoszenia estetyki miejsca. Luźna zabudowa pozwalała na wprowadzenie 
ławeczek, placów zabaw, fontann, rzeźb – elementów małej architektury i sztuki plenero-
wej. W Parku Staromiejskim zainstalowano plac zabaw inspirowany podbojem kosmosu – 
najbardziej okazałą konstrukcją była czteropoziomowa rakieta, wykonana z metalu. Z jej 
powstaniem związana jest postać Ary Sternfelda, urodzonego w Sieradzu pioniera nawi-
gacji kosmicznej oraz… XVII-wieczny traktat o artylerii. W latach 60. XX wieku Ary Stern-
feld napisał artykuł o Kazimierzu Siemianowiczu i jego dziele „Artis magnae artilleriae pars 
prima” (Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza), opublikowanym po raz pierwszy w 1650 r.,  
które przez prawie 200 lat stanowiło podstawowy podręcznik w zakresie nauk o artylerii 
w Europie. Oprócz elementów o przeznaczeniu militarnym Siemianowicz opisał także roz-
maitego typu fajerweki oraz – według Sternfelda – jako pierwszy na świecie wspomniał 
o trójstopniowych, trójkątnych w przekroju rakietach ze stabilizatorami w kształcie delty. 
Zainspirowany tym artykułem Jan Matusiak, sekretarz Miejskiej Rady Narodowej w Sieradzu, 
zaprojektował ponoć osobiście rakietę i inne elementy placu zabaw, które wykonano w ra-
mach prac gospodarczych, podkreślając związki Sternfelda z miastem. Równolegle w prze-
strzeni miasta pojawiły się nowe ulice, związane z tematyka kosmiczną, takie jak ul. Koperni-
ka, ul. Ciołkowskiego czy ul. Siemianowicza. 

– w  ich miejscu zostawało zagniecenie, które utrwalało się 
w trakcie wypału. Dzięki temu łatwo możemy odróżnić uzupeł-
nienia z cegieł tworzonych współcześnie; powstają one w spo-
sób przemysłowy, są więc bardzo jednorodne.

Gdy mówimy o budulcu warto zwrócić też uwagę na wkom-
ponowaną w  ścianę kościoła grotę, na tle której stoi figura 
Matki Boskiej. Niszę obłożono zaprawą, w którą powtykano 
m.in. bryły szkła (tzw. łom szklany). To sposób dekoracji cha-
rakterystyczny dla 2 poł. XX wieku. Szkło w bryłach stosuje się 
zazwyczaj w okładzinach lub mozaikach, jednak znane są też 
przykłady witraży wykonanych z takiego surowca (np. w łódz-
kim kościele pw. św. Teresy).

Na elewacjach budynków w sąsiedztwie świątyni znajdują się ponadto dwa interesujące przy-
kłady typografii. Jednym z nich jest tablica informująca o przejęciu podominikańskiego kościoła 
przez urszulanki w 1922 r., drugim – repusowana tablica na dzwonnicy, zdradzająca nazwisko jej 
projektanta i wykonawców. 

12. Warszawska 3

To bardzo wyjątkowy adres na mapie Sieradza. Stoi tutaj pięk-
na, klasycyzująca kamienica. Centralna partia fasady, w któ-
rej mieści się prześwit bramny, podkreślona została długim 
balkonem oraz trójkątnym szczytem. W jego środkowym polu, 
nazywanym tympanonem, umieszczono w  wieńcu z  dębo-
wych gałązek rok 1812 – zapewne czas ukończenia budowy. 
Po bokach znalazły się mniejsze wianki z pojedynczym kwia-
tem pośrodku. Motywy floralne kontynuowane są niżej, w ba-
lustradzie balkonu – jednego z najpiękniejszych i najbardziej 
wartościowych w skali miasta. Oprócz wzorów kwiatowych 
na balustradzie, bardzo interesujące są również drewniane 
kroksztyny, czyli wsporniki podtrzymujące płytę balkonu. Ich 
krawędź została wyprofilowana przy użyciu laubzegi, czyli 
wyrzynarki. Patrząc na drewniane element można się jednak 
zastanowić, czy istotnie balkon były w stanie 
utrzymać się na takich podporach? Wiele zależy 
od konstrukcji samego budynku, jednak w tym 
wypadku możemy założyć, że w środku każde-
go wspornika przebiega metalowa szyna, która 
dźwiga płytę balkonu. Takie rozwiązanie mo-
żemy zaobserwować na Rynku pod numerem 4 
– drewniany wspornik częściowo się rozpadł, 
odsłaniając wewnętrzne mocowanie. 

Zbliżając się do Rynku nie przegapcie pięknej klamki oraz uchwytu na drzwiach domu przy ul. 
Warszawskiej 1 (znajdziecie tu również delikatne, empirowe dekoracje nad oknami pierwsze-
go piętra). Na rogu ul. Warszawskiej i Rynku czeka jedna z lokalnych specjalności – latarenka 
o wdzięcznej metaloplastyce, zawieszona na wysuniętym nad ulicą uchwycie. 

13. Rynek

Rynek – jak to często bywa – stanowi detalową 
bombonierkę. Jego wizytówką jest bez wątpienia 
okazała pompa ręczna, położona centralnie na pły-
cie rynku; wylot wody został ozdobiony groteskową 
bestią. Zabudowa otaczająca plac z czterech stron 
– niemal w całości XIX-wieczna – stanowi galerię 
różnego typu kroksztynów, balustrad, klamek, szyl-
dów i rzeźbionych lub obijanych ćwierkami drzwi. 
Uwadze zwiedzających polecić należy szczególnie 
domy pod numerem 4 (wspomniane w poprzednim 
punkcie drewniane kroksztyny oraz ciekawy, praw-
dopodobnie oryginalny szyld klamki – czyli metalo-
we okucie zabezpieczające drewno wokół uchwytu 
przed uszkodzeniem), 6 (wyróżniająca się meta-
loplastyka drzwi wejściowych), 10 (drzwi z deko-
racją płycinową i rzeźbioną listwą przymykową),  
11 (balkon na żeliwnych kroksztynach) i 12 (drzwi 
ze snycerską dekoracją i prawdopodobnie oryginal-
nymi uchwytami). 

14. Ulica Kolegiacka

Należy zachować czujność również podczas spa-
ceru ulicą Kolegiacką – pod numerem 3 znajdzie-
my kolejny znany z  koneckich wzorników model 
balustrady balkonu, z którym udanie korespondu-
je dekoracja wrót w prześwicie bramnym. Wyróż-
nia się także budynek u  zbiegu ulic Kolegiackiej 
i Ogrodowej – godne uwagi są zarówno krokszty-
ny balkonu, jak i sama jego forma (z obejmami na 
skrzynki z zielenią); drzwi wejściowe od strony ul. 
Ogrodowej zyskały stosunkowo prostą, ale nieba-
nalną geometryczną dekorację. Kolejna kamienica, 
przy ul. Kolegiackiej 6 ma balkon ozdobiony motywem kratki regencyjnej z zachowanymi wazo-
nikami na doniczki w narożach. Prawdziwa uczta czeka na miłośników stolarki architektonicz-
nej pod numerem 8. Zachowała się tutaj bodaj najcenniejsza w skali miasta oprawa okien oraz  

powodzenie, a także płodność. Łatwo je rozpoznać po odda-
nych z pietyzmem gwiaździstych „ogonkach”. Gdy porówna-
my oba skrzydła drzwi, zobaczymy, że motyw na prawym jest 
przedstawiony w mniej szczegółowy sposób. Może to sugero-
wać, że zdobienia wykonywały dwie różne osoby. Można snuć 
domysły czemu – może mistrz umarł w trakcie realizacji zle-
cenia i kończył je jego uczeń? Może w zakładzie zlecono dla 
oszczędności czasu każde ze skrzydeł innemu wykonawcy? 
Może prawe skrzydło uległo uszkodzeniu i trzeba je było wy-
mienić? Niestety, szansa poznania odpowiedzi na te pytania 
jest niewielka.

Gdy zbliżymy się do rogu z ul. Dominikańską, zobaczymy po 
drugiej stronie ulicy okazały balkon na kroksztynach – czyli 
kilku wspornikach. Określenia kroksztyn używamy właśnie 
wtedy, gdy wsporników jest kilka. Kroksztyny, podobnie jak 
balustrada balkonu, zostały wykonane z  żeliwa, są zatem 
odlewem. Ta technika pozwala na osiągnięcie nieco innych 
efektów plastycznych niż sztuka kowalska. Im więcej obłości 
w kształtach i powtarzalności, wskazującej na produkcję se-
ryjną, tym większa szansa, że patrzymy na odlew. W wypad-
ku oglądanego budynku mamy do czynienia z bardzo popu-
larnymi na naszych terenach wzorami, które znajdziemy m.in. 
w katalogach odlewni żeliwa w Końskich, sławnym ośrodku 
odlewniczym. W Sieradzu znaleźć można także kilka innych 
wzorów żeliwnych balustrad – m.in. na Rynku, ul. Warszaw-
skiej, ul. Kolegiackiej. Prawdopodobnie większa część tej 
produkcji powstawała lokalnie w Odlewni Żeliwa i Fabryce 
Maszyn Rolniczych Kazimierza Lipińskiego.

W  drodze do kościoła pw. św. Stanisława warto zajrzeć  
na klatkę schodową kamienicy przy ul. Dominikańskiej 18  
(wejście od podwórka) – można tam znaleźć nie tylko koloro-
we przeszklenia, ale i subtelnie rzeźbione drzwi prowadzące 
do mieszkań.

Na placu przed kościołem należy zacząć się rozglądać za detalami bardzo charakterystyczny-
mi dla starego Sieradza – mowa tu o rozmaitych przyściennych latarniach, umieszczanych na  
domach i na rogach ulic. W okolicy powinniście znaleźć co najmniej 3 różne wzory. 

11. Kościół pw. św. Stanisława

Wzniesiony ok. 1300 r. kościół jest pierwszym obiektem sa-
kralnym na naszej trasie. Jak większość świątyń katolickich 
oferuje bogactwo dekoracji, jednak ze względu na charak-
ter opracowania skupimy się tylko na kilku z nich – tych bar-
dziej nieoczywistych. Kościół – odbudowany jako murowany 
po pożarze ok. 1380 – został gruntowanie przebudowany na 
początku XVIII w.; od tego czasu przeszedł szereg remontów 
i prac konserwatorskich. Nie zdołały one jednak zatrzeć śla-
dów niezwykle ciekawej praktyki, jaką było niecenie ognia, 
praktykowane podczas obchodów świąt Wielkiej Nocy. Na ce-
glanej elewacji kościoła, na wysokości od kilkunastu do kil-
kudziesięciu centymetrów, znaleźć można niewielkie, okrą-
głe zagłębienia. To prawdopodobnie otwory po tzw. świdrach 
ogniowych. Umacniające się na terenach Polski chrześcijań-
stwo zaadaptowało na swoje potrzeby szereg pogańskich ry-
tuałów, starając się w ten sposób pozyskać nowych wyznaw-
ców. Tradycja niecenia świętego ognia była praktykowana od 
tysiącleci w różnych zakątkach świata. We wdzięczny sposób 
korespondowała z kultem Zmartwychwstania, została więc 
włączona do wielkanocnej liturgii. W Wielką Sobotę w nocy, podczas uroczystego zgromadzenia 
wiernych, kapłani przy użyciu świdra ogniowego opartego o ścianę kościoła niecili ogień, od 
którego odpalano świecę paschalną, co symbolizowało zwycięstwo światła nad ciemnością. 
Wyżłobienia w elewacji pokazują miejsce osadzania końcówki świdra. Przyglądając się murom 
tej części świątyni warto zwrócić uwagę na układ cegieł. Każdy rząd powtarza ten sam wzór: 
dwa razy widać dłuższy bok cegły (wozówkę), raz krótszy bok (główkę), po czym następuje 
powtórzenie. Każdy rząd powiela ten schemat. Ten typ wątku ceglanego nazywamy wendyjskim 
albo słowiańskim. 

Ceglane kościoły zachęcają też do przyjrzenia się szczegółom samego budulca. Różne, wi-
doczne na elewacji kolory cegieł – od niemal czarnych po intensywnie czerwone – są wyni-
kiem zarówno użytego surowca, długości trwania wypału, jak i miejsca, które cegła zajmowała 
w piecu. Im bliżej źródła ciepła, tym większa szansa, że cegła wyjdzie przepalona. Pochodną 
procesu produkcji jest również faktura cegieł. Przykładem mogą być widoczne na elewacji ko-
ścioła charakterystyczne wzory, przypominające zagniecenia tkaniny. Cegłę wykonywano z gliny 
upychanej w drewnianych formach. Żeby surowiec się nie przyklejał, a cegłę łatwiej było wy-
jąć, w formach umieszczano kawałki tkanin. Po wyjęciu wysuszonej cegły szmaty odrywano  

DETALE NIEISTNIEJĄCE:

1. Hala sportowa przy II LO, ul. Żeromskiego 8

Metaloplastyczna dekoracja złożona z kół olimpijskich i figur sportowców stworzona została 
przez łódzką rzeźbiarkę, Krystynę Solską, we współpracy z Mirosławem Pąśko. Ze względu 
na skalę dekoracji i potrzebne zaplecze techniczne, prace odbywały się na… skupie złomu 
przy ul. Miedzianej w Łodzi. Gotową dekorację przewieziono i zamontowano na budynku hali 
sportowej; niestety, praca została zdemontowana podczas jego remontu.

2. Neon Siry, ul. Mickiewicza 6

Zakład rozpoczął działalność w połowie lat pięćdziesiątych i był największym przedsiębior-
stwem państwowym w Sieradzu, zatrudniającym w okresie szczytowej koniunktury nawet  
3 000 osób. Jego wizytówką – oprócz konfekcji – był pomarańczowy neon w kształcie logo-
typu zakładów. W okresie powstania Siry projektowano zgodnie z wytycznymi modernizmu  
– obiekty miały być funkcjonalne, odarte ze zdobień, tworzone w oparciu o podstawowe bry-
ły i figury geometryczne. Stosowano wąską paletę barw. Neony wprowadzały element świa-
tła, koloru oraz – w zależności od kontekstu – swobodnej, płynnej, odręcznej linii lub bardziej 
uporządkowanego „technicznego” pisma lub rysunku. Neon Siry był logotypem – czyli zna-
kiem firmy stworzonym z wykorzystaniem liter, w odróżnieniu od logo, które jest pozbawione 
elementów typograficznych. „Sira” to obok neonu Sieradzanki jeden z najbardziej rozpozna-
walnych symboli miasta okresu PRL-u. 

Pierwszym wynalazcą, któremu udało się – już w 1857 r. – uzyskać efekty świetlne dzię-
ki przepuszczeniu prądu przez wypełnione gazem szklane naczynie, był Heinrich Geissler  
– niemiecki fizyk i dmuchacz szkła. Tzw. tuba Geisslera posłużyła jako inspiracja Georgeso-
wi Claude’owi, ojcowi współczesnych neonów reklamowych. To właśnie on użył ich po raz 
pierwszy w grudniu 1910 r. podczas Paris Motor Show. Neon to rura jarzeniowa wypełniona 
gazami szlachetnymi, a czasem także parami metalu (np. rtęci). Na obu jej końcach znajdują 
się elektrody. Wyładowania elektryczne prowadzą do efektu elektroluminescencji – „rażony 
prądem” gaz zaczyna świecić. Żeby rozszerzyć paletę dostępnych kolorów oraz poprawić 
widoczność neonu za dnia, szklane rurki można barwić lub pokrywać od wewnątrz lumi-
noforami, które – świecąc pod wpływem światła ultrafioletowego emitowanego przez gaz  
– wzmacniają widoczność neonu. Ten typ dekoracji do dzisiaj powstaje w klasycznej techno-
logii, w której większość pracy wykonywana jest ręcznie. W tworzenie neonu zaangażowany 
jest szereg specjalistów – od grafika, przez szklarza, po elektrotechników i konstruktorów 


