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W latach 20-tych XIX w. powstaÅ‚a w Przedborzu fabryka sukna zaÅ‚oÅźona przez Wojciecha Lange,
Inspektora Generalnego Budowli Wodnych KrÃłlestwa Polskiego. ByÅ‚a to jedna z pierwszych i
wiÄ™kszych fabryk w KrÃłlestwie Polskim. W II poÅ‚owie XIX w. fabryka zbankrutowaÅ‚a, a w okresie
miÄ™dzywojennym jej budynki popadÅ‚y w ruinÄ™ i zostaÅ‚y rozebrane podczas okupacji
hitlerowskiej.
Zabudowania manufaktury wzniesiono przy koÅ„cowej czÄ™Å›ci kanaÅ‚u, w pobliÅźu zabudowaÅ„
folwarku Wola Przedborska i naleÅźÄ…cego do nich mÅ‚yna, tartaku i browaru, ktÃłry przeznaczono na
farbiarniÄ™. W pierwszym roku budowy wzniesiono poza terenem fabrycznym, otoczonym murem, ale w
jego sÄ…siedztwie, 9 murowanych dwurodzinnych domÃłw pokrytych gontami. ZamieszkaÅ‚o w nich 18
robotnikÃłw sprowadzonych z zagranicy wraz z rodzinami. W roku nastÄ™pnym dobudowano obok
gÅ‚Ãłwnych zabudowaÅ„ fabrycznych, wewnÄ…trz terenu otoczonego murem, trzy dalsze podobne
domy, przeznaczajÄ…c je na mieszkania personelu administracyjnego. Domy robotnikÃłw usytuowane
byÅ‚y wzdÅ‚uÅź drogi - ulicy Å‚Ä…czÄ…cej kompleks manufaktury i stykajÄ…ce siÄ™ z nim
targowisko w Widomie z folwarkiem Wola Przedborska.
Front gÅ‚Ãłwnego budynku fabrycznego zorientowany byÅ‚ na poÅ‚udnie na rzekÄ™ PilicÄ™ i
usytuowany miÄ™dzy rzekÄ…, a fabrykÄ… obszerny park - ogrÃłd. GÅ‚Ãłwny budynek manufaktury
wznoszono w 1824 r., wykaÅ„czajÄ…c go i wyposaÅźajÄ…c w maszyny etapami przez caÅ‚y 1825 r.
Zgodnie z zaÅ‚oÅźeniem urbanistycznym usytuowano go centralnie, zamykajÄ…c od strony
poÅ‚udniowej, prostokÄ…tny dziedziniec fabryczny. WzdÅ‚uÅź bokÃłw przystajÄ…cych do niego pod
kÄ…tem prostym usytuowane byÅ‚y inne obiekty. Czwarty bok, przylegajÄ…cy do ulicy, zamykajÄ…cy
posesjÄ™ fabrycznÄ… od strony pÃłÅ‚nocnej, nie miaÅ‚ Åźadnych wiÄ™kszych budynkÃłw
fabrycznych, jedynie mur i domek dozorcy. Czworobok ten, patrzÄ…c od ulicy w kierunku
poÅ‚udniowym zamykaÅ‚ czterokondygnacyjny (parter, dwa piÄ™tra i poddasze) budynek gÅ‚Ãłwny,
dÅ‚ugi na blisko 50 metrÃłw, szeroki na ok. 13 m i wysoki na ok. 20 m. Od dziedziÅ„ca oddzielaÅ‚ go
sztuczny kanaÅ‚, na ktÃłrym zainstalowane byÅ‚y koÅ‚a wodne, napÄ™dzajÄ…ce transmisje.
KanaÅ‚ doprowadzajÄ…cy wodÄ™ do fabryki zlokalizowany byÅ‚ w miejscu dzisiejszej ulicy
KanaÅ‚owej i Sukienniczej. Na ul. Trytwa znajdowaÅ‚ siÄ™ mostek nad kanaÅ‚em. KanaÅ‚ miaÅ‚
dÅ‚ugoÅ›Ä‡ ok. 2500 m. i szerokoÅ›ci blisko 11 m.
W 20 lat po wybudowaniu fabryki dokonano jej peÅ‚nego opisu. Oto fragment odnoszÄ…cy siÄ™ do
budynku gÅ‚Ãłwnego: "Dom ten z kamienia na wapno, z dwoma kominami na dach wywiedzionymi, po
prawym brzegu kanaÅ‚u Pilicy, tuÅź przy nim pÅ‚ynÄ…cej, w krzyÅź wybudowany, dachem z blachy
cynkowej, rurami w czÄ™Å›ci do spÅ‚ywu wody obwiedzionym pokryty, o dwÃłch piÄ™trach, z
zegarem wielkim w froncie dachu z dzwonkiem z kompozycji zewnÄ…trz muru od poÅ‚udnia
przytwierdzonym, o stu dwudziestu szeÅ›cioszybowych oknach, dwukwaternych i czterech maÅ‚ych
okienkach z jednym duÅźym wercakiem [sÅ‚owo nieznane] o szesnastu drzwiach z zamkniÄ™ciem i
okuciem, zbudowany jest w guÅ›cie paÅ‚acu, a najobszerniejszy z domÃłw fabrycznych ma
dÅ‚ugoÅ›Ä‡ Å‚okci osiemdziesiÄ…t piÄ™Ä‡, szerokoÅ›ci Å‚okci dwadzieÅ›cia dwa, a wysokoÅ›ci
nad poziom blisko osiemnaÅ›cie Å‚okci. Graniczy z zachodu z budynkiem pokrycie kÃłÅ‚ wodnych
stanowiÄ…cym, nad kanaÅ‚em bÄ™dÄ…cym, z trzech zaÅ› innych stron z placem dziedziÅ„ca
fabrycznego" (Archiwum PaÅ„stwowe w Radomiu, ZarzÄ…d DÃłbr PaÅ„stwowych, sygn. 8998, k. 4242v).
Opis fabryki, projekty oraz portret W. Lange pochodzÄ… z ksiÄ…Åźki JÃłzefa ÅšmiaÅ‚owskiego
"Wojciech Lange (1783-1830) Dzieje jednego awansu".
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