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HEYMAN (HEIMAN) MARCIN  
(ur. 1881, Kalisz – zm. 1943, Warszawa) 
 
Inżynier-architekt wolnopraktykujący, działający w Kaliszu w l. ok. 1905-14.  
 
Urodzony 30 lipca 1881 r., syn Maurycego Heymana i Racheli Szafir. Wywodził się z zamożnej 
rodziny kaliskich bankierów, kupców i przedsiębiorców, zasymilowanych Żydów. Po ukończeniu 
szkoły średniej w Kaliszu wyjechał na studia architektoniczne do Niemiec. W 1904 r. uzyskał dyplom 
Wydziału Architektury Politechniki w Darmstadt.  
 
W 1909 r. wraz z warszawskim architektem > Zenonem Chrzanowskim i > Januszem Dzierżawskim 
założył w Kaliszu spółkę „Biuro Architektoniczno-Budowlane”, przyjmującą zlecenia różnego rodzaju 
i prowadzącą roboty budowlane (w 1911 r. wystąpił z niej Chrzanowski). Jak ustaliła Iwona Barańska, 
działając w Kaliskim Oddziale Rosyjskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, Heyman w 
1910 r. wygłosił w ramach działalności Muzeum Ziemi Kaliskiej ilustrowany „obrazami świetlnemi” 
wykład z historii stylów artystycznych. W 1911 r. brał udział w Zjeździe Higienicznym w Kaliszu, 
organizowanym przez lokalny oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Wygłosił 
wówczas przygotowany zbiorczo przez kaliskich inżynierów referat o stanie miasta pod względem 
higieny i potrzebach inwestycyjnych Kalisza. Na sesji występował jako sekretarz Sekcji Technicznej 
przy Kaliskim Oddziale Rosyjskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, założonej ok. 1910 
r. i kierowanej przez > Józefa Szrajera. Heyman był członkiem rady Kaliskiego Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu (1910 r.) i rady II Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (1913 r.).  
 
Działalność architektoniczna wspólników wspomnianego „Biuro Architektoniczno-Budowlanego” 
miała znaczący wpływ na rozpowszechnienie w mieście modernistycznego idiomu z kręgu 
niemieckiej Reformarchitektur. Heyman był jednym z bardziej utalentowanych i rzutkich architektów 
kaliskich początków XX w., wprowadzających na miejscowy rynek projektowy wzorce 
zreformowania i odrodzenia architektury w oparciu o tradycje klasycyzmu i wernakularyzmu 
budownictwa w regionalnej różnorodności, promowane na niemieckich politechnikach tego czasu.  
 
Po I wojnie światowej Heyman został pierwszym starostą powiatu rypińskiego (1919 r.), gdzie w 
kolejnej dekadzie sporządził projekty budynków użyteczności publicznej, o architekturze popularnej 
wówczas wersji klasycyzmu, zakorzenionej na koncepcjach tzw. „stylu 1800” i jego pochodnych. 
Zapewne od końca lat dwudziestych XX w. działał w Warszawie, gdzie był członkiem Oddziału 
Warszawskiego SARP. Do jego prac z tego czasu należy m. in. projekt restauracji Pałacu pod 
Czterema Wiatrami w Warszawie. Mimo wyprowadzki z Kalisza, najprawdopodobniej przyjeżdżał do 
miasta w celach rodzinnach, a także okazjonalnie zawodowych, o czym można odnaleźć wzmianki w 
międzywojennej prasie. Niestety, nie są znane jego projekty z tego czasu, związane z miastem. 
 
Jak podaje Mirosław Krajewski, Heyman był w związku małżeńskim z byłą guwernantką zatrudnioną 
przez jego rodzinę, Leontiną-Charlotte z d. Goyet (ur. 1877 w Bourgen-Bresse – zm. 1917 w 
Warszawie). Mieli dzieci: Franciszka Ksawerego, Piotra Stanisława (1909-2001) oraz Sylwię. Marcin 
Heyman zmarł 12 listopada 1943 r. w Warszawie, gdzie spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim wraz 
z małżonką i rodziną ze strony syna Piotra. 
 
Znane projekty, realizacje architektoniczne i budowy:  
 
W Kaliszu: 
 

 nadzór nad budową pawilonów Wystawy Pracy Kobiet w Kaliszu, wedle projektów Marii z 
Chrzanowskiej Gałczyńskiej, Haliny Kożuchowskiej i Magdaleny Romockiej (1909, obiekty 
nieistniejące);  



 współprojekt i prowadzenie budowy gmachu ochronki żydowskiej imienia Elizy Orzeszkowej 
w Kaliszu, ufundowanego przez ojca Heymana Maurycego i jego drugą żonę Linę (w ramach 
spółki, 1909-10, zachowany, obiekt opuszczony); FOTO 

 projekt szkoły w Kokaninie (w ramach spółki, 1909-10; obiekt zachowany, przekształcony);  
 projekt i realizacja domu spokojnej starości na zlecenie gminy wyznaniowej żydowskiej w 

Kaliszu oraz jego budowa na działce (obecnie numer 28) przy ulicy Stawiszyńskiej (projekt w 
ramach spółki, 1910-11, zburzony pod koniec XX wieku);  FOTO 

 nadzór nad budową gmachu Kaliskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego przy 
obecnej ulicy T. Kościuszki (1911-12, zachowany po odbudowie po 1914 ze zmianami);  

 projekt rozbudowy i modernizacji oraz prowadzenie budowy „Zakładu Przyrodoleczniczego i 
Dietetycznego” w parku miejskim w Kaliszu na zlecenie inż. B. Olszewskiego (w ramach 
spółki, 1911-12, zachowany ze zmianami); FOTO 

 udział w pracach renowacyjnych i konserwatorskich wnętrz kościoła pobernardyńskiego w 
Kaliszu – nadzór (1913, współpraca z prof. Juliuszem Makarewiczem (1854-1936)); 

 prace konsultacyjne dla władz miasta Kalisza w sprawie lokalizacji pawilonu zakaźnego 
szpitala na Tyńcu w rejonie Monopolu Spirytusowego (1932, obiekt nie został zbudowany). 

 
W Rypinie: 
 

 szpital powiatowy (1921-23, zachowany ze zmianami); 
 gmach starostwa powiatowego (1925-30, zachowany, obecnie Urząd Miejski); 

 
W Warszawie: 
 

 konserwacja i restauracja Pałacu pod Czterema Wiatrami przy ulicy Długiej 40, mieszczącego 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (1928, odbudowany po 1945). 

 
Atrybucje (Kalisz):  

 
 projekt (w ramach spółki) gmachu Kaliskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego 

przy obecnej ulicy T. Kościuszki (w ramach spółki z M. Dzierżawskim, 1911-12, zachowany 
po odbudowie po 1914 ze zmianami); 

 synagoga reformowana przy ul. Krótkiej w Kaliszu – unikatowa budowla, nawiązująca do 
barokowych tradycji architektury regionalnej ziem polskich i nurtów modernistycznych (w 
ramach spółki z > J. Dzierżawskim, 1911, obiekt zburzony w czasie II wojny światowej); 

 projekty prawdopodobne: parcelacja i zabudowa ulicy Jasnej dla członków rodziny 
Heymanów oraz Iwańczyków (2 kamienice od strony Alei Józefiny (Wolności) i 2 
wolnostojące, luksusowe domy wielorodzinne w głębi ulicy Jasnej, zachowane po daleko 
idącej przebudowie, obecnie między innymi mieszczą posterunek policyjny), ok. 1912-14.  

 
Znane wystąpienia wydane drukiem: Marcin Heyman, Kalisz pod względem hygjenicznym, GK 1911, nr 216, 
s. 1-2; nr 217, s. 1-2. 
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