PAWEŁ POL
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W XIX W. NA TLE SYTUACJI
GOSPODARCZEJ, POLITYCZNEJ I SPOŁECZNEJ.
CZYNNIKI WZROSTU I UPADKU
Powstanie i rozwój miast wiąże się nierozerwalnie z ogólnym procesem osadniczym.
Ważnym krokiem w rozwoju miast były przemiany przemysłowe zapoczątkowane
w drugiej połowie XVIII w., które dały swój wyraz na ziemiach polskich w kolejnym
stuleciu. Istniejące miasta otrzymały szansę na rozwój, ponadto powstały nowe ośrodki. Stało
się tak dzięki uprzemysławianiu kraju. Wcześniej istniejący przemysł włókienniczy
praktycznie przestał istnieć. Pozostałościami po nim na omawianym obszarze były: zamknięta
fabryka sukna w Skierniewicach oraz tkacze m. in. w Ozorkowie, Dąbiu, Aleksandrowie 1.
Aktywna polityka rządu wspierającą rodzime wytwórstwo pozwoliła na wyjście z kryzysu
włókiennictwu, tym samym wielu miastom. Rozwój ten stał się już zauważalny w latach
1819-1820. Przemysł włókienniczy przyczynił się do zakładania nowych osad w istniejących
miastach oraz zakładania nowych miast, wypełniając istniejącą sieć miejską tego terenu. Wiek
XIX przyniósł zasadnicze zmiany w życiu gospodarczym miast Królestwa Polskiego. Oprócz
nowopowstałych ośrodków przemysłowych, również istniejące wcześniej wchodziły na drogę
kapitalistycznych przemian, w których próbowano, często z niezłym skutkiem, wytyczać
nowe dzielnice przemysłowe. Wiele z nich wykorzystało nadarzającą się okazję i rozpoczęło
szybki rozwój. Prywatni właściciele ziemscy przystąpili do prób rozwoju przemysłu.
Działalność ta zbiegła się z planem rządowym stworzenia w obwodzie łęczyckim kilku osad
przemysłowych. W latach 1820 - 1830 szereg z tych nowo utworzonych osad osiągnęło
znaczny stopień rozwoju. Do najlepiej rozwijających się zaliczano: Aleksandrów, Dąbie,
Izbicę, Gostynin, Konstantynów, Ozorków, Przedecz i Zgierz. Prywatni przedsiębiorcy mieli
ułatwione zadanie przy budowaniu podstaw przemysłu włókienniczego. Grunty, na których
wytyczano nową osadę, były ich własnością. Dzięki temu mogli nimi dowolnie dysponować.
A ponieważ rozwój przemysłu był dla nich szansą, postanowili ją wykorzystać. Dlatego
energicznie przystąpili do przekształcania swoich wsi w osady przemysłowe. Przykładów
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takich w regionie łódzkim było dosyć dużo, jak choćby: Ozorków, Aleksandrów,
Konstantynów, Bełchatów, Poddębice, Tomaszów czy Zduńska Wola.
Przy zakładaniu nowych miast przeznaczonych na działalność przemysłową
kierowano się zasadami podobnymi jak przy wcześniej zakładanych osadach rzemieślniczych.
Sieć ulic była regularna (prostokątna), wielkość działek dosyć duża (często łączono działkę
budowlaną z ogrodami), zabudowa rzemieślnicza również była jednolita. Centrum stanowiły
prostokątne place (rynki) z położonymi obok ratuszem, kościołem i murowanymi kramami.
Rajmund Rembieliński2 po dokonanej lustracji prywatnego miasteczka Aleksandrowa tak
pisał w swoim raporcie: „obszerny rynek, kilka ulic szerokich i prostych nadaje kształt
jednego z lepszych w Polsce miasteczek”3.

Rys. 1. Gosen. Plan osady rzemieślniczej z połowy XVIII w.
W 1815 r. powołany został na prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego. Funkcję tę pełnił
przez szesnaście lat administrując znaczną powierzchnią kraju. Do jego zadań należało organizowanie
administracji państwowej, urzędów, rzemiosła, prowadzenie spraw włościan. Starał się o podnoszenie
z upadku miast. Wytyczał plany ulic, zatwierdzał projekty domów i budynków użyteczności
społecznej. Dzięki jego działalności powstały nowe osady fabryczne. Do największych, które
zawdzięczają mu swe istnienie należą: Łódź, Zgierz, Ozorków.
3
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Plan osady przemysłowej miał bardzo regularny układ, jednocześnie prosty i
przejrzysty. Oś układu stanowiła główna ulica, przy której zakładano, w środkowej części,
kwadratowy rynek. Jego rozmiary były dosyć znaczne, ok. 150 x 150 m, często po środku
stawiano ratusz. Zabudowa grupowała się z reguły wokół centralnego placu i głównych ulic,
gdzie wytyczone były działki budowlane. Osady różniła wielkość, gdyż miały od 40 (Rawa
Mazowiecka) do 400 działek (Zgierz, Łódź, Pabianice). Przeciętna wielkość takiej działki
wahała się od 1,5 do 3 morgów, co daje 0,84 – 1,68 ha.4 Działki ogrodowe wydzielane były
osobno, poza skupioną zabudową mieszkaniową. Dawało to w rezultacie (jednolitość
zabudowy i działek) zwartość przestrzenną osady. Układ ten wzorowany był na
rozwiązaniach francuskich z XVII w.5 Przykłady takowe występowały również na terenie
Brandenburgii, jak chociażby Gosen i Zinna, których rozplanowanie pokazują zamieszczone
rysunki6. Na początku XIX w. często był on stosowanym w projektach osad fabrycznych na
terenie Królestwa Polskiego. Takie rozplanowanie posiadał chociażby Konstantynów.

Rys. 2. Zinna. Plan osady sukienniczej z około 1764 r.

Mórg polski równał się 0,56 ha. Wyliczenie na podstawie: J. Kolberg, 1819; W. Haupt, 1939.
E. Berezowski, 1989, s. 99.
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Oprócz działalności prywatnych właścicieli przy zakładaniu miast i osad przemysłowych,
akcja taka prowadzona była również przez Komisarzy Wojewódzkich wyznaczonych przez
rząd. Pierwszą osadą rzemieślniczą założoną na terenach rządowych był Zgierz (1820). Jego
układ odpowiadał opisanemu powyżej. Było to założenie centralne o układzie krzyżowym 7.
Charakteryzowało się ono centralnie położonym, dużym kwadratowym rynkiem, którego
pierzeje (boki) dzieliły po środku wybiegające ulice. Układ działek był zróżnicowany, chociaż
starano się by biegły one prostopadle do głównych ulic – osi miasta. Różnica polegała przede
wszystkim na tym, że w przypadku Zgierza obok istniejącego „starego” miasta powstało
nowe. Natomiast miasta przemysłowe zakładane przez prywatnych właścicieli, jak
Aleksandrów czy Konstantynów, były zupełnie nowymi miastami, nie było obok nich ośrodka
starszego.

Rys. 3. Zgierz według planu z r. 1821.
Źródło: W. Ostrowski, 1949, s. 54.

Prywatni właściciele dysponowali gruntami potrzebnymi pod założenie fabryczne oraz
lasami niezbędnymi dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. Z. Lorentz
opisuje ten fakt w następujący sposób: „...Osobliwością w dziejach gospodarczych całej
Polski jest zapoczątkowane za Księstwa Warszawskiego i udane na obszarze regionu
łódzkiego wcale nie wspólne dzieło jednego magnata i dziesiątka nie najbogatszych ziemian:
szereg odnowionych lub zgoła nowych osad miejskich wyrabiających sukno. Starzyński,
Bratoszewski, Okołowicz, Złotnicki, Kaczkowski, Zakrzewski, wreszcie Ostrowski
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zaprowadzają przemysł sukienniczy w Ozorkowie, Aleksandrowie, Konstantynowie,
Zduńskiej Woli, Bełchatowie, Poddębicach i Tomaszowie ...”8. Prywatni właściciele zakładali
osady o charakterze przemysłowym, nadając wiele przywilejów, by skłonić rzemieślników do
osiedlania się w nich. Ich intensywny rozwój przyczynił się w niedługim czasie do nadania im
praw miejskich, np. Ozorków w 1816 r., Aleksandrów i Poddębice w 1822 r., Zduńska Wola
w 1825 r., Tomaszów i Konstantynów w 1830 r.
Najbardziej nas interesujący, czyli Aleksandrów Łódzki powstał na gruntach wsi
Brużyca Wielka, najprawdopodobniej w 1816 r., chociaż można też spotkać się z datą 1812 r.
lub 1818 r.9

Rys. 4. Aleksandrów w 1818 r.; Źródło: Archiwum Archidiecezji Łódzkiej

R. Rembieliński w swoim raporcie po lustracji Aleksandrowa w roku 1820 stwierdził,
że w mieście znajduje się 216 dwumorgowych placów, z nich tylko 31 było
niezabudowanych. Ponadto mówił, iż było już 120 domów (3 murowane), a pozostałe
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znajdują się w budowie (w tym 5 murowanych)10. Ponadto podkreślał on, że osada była
„rozbudowana foremnie”. Rejestr pomiarów osady z 1821 r. wymienia już 565 działek,
natomiast burmistrz w dwa lata później w swoim sprawozdaniu podaje liczbę 629 działek11.
Wskazuje to ewidentnie na bardzo szybki rozwój dopiero co powstałej miejscowości. Co z
tym związane, w dużym tempie zwiększała się również liczba mieszkańców Aleksandrowa, w
1815 r. były to 742 osoby, w 1820 r. – 1083, w 1822 r. – 3086, a w 1827 r. liczba ich
przekroczyła 4 tys.
Tabela nr 1. Wybrane miasta obecnego województwa łódzkiego w 1827 r. (ludność, liczba
domów, jarmarków i targów oraz dochód)
Miasto
Ludność
Liczba domów
Liczba
Liczba
Dochód
jarmar
targów
miasta
Chrześ Żydo Razem
Muro
Drew
Razem
ków
w
w
(Zł,
gr.)
cijańska wska
wanych nianych
roku
tygodniu
Aleksandrów
3386
686
3
631
8
1
8212,11
4072
634
Brzeziny
2550
924
5
294
12
1
3264,80
3492
299
Kazimierz
1140
57
3
105
12
1
1216,10
1197
108
Lutomiersk
1051
1102
3
219
8
1
2261,15
2153
222
Łask
723
1270
56
228
10
1
2335,50
1993
284
Łęczyca
2196
1797
99
129
4
2
30648,11
3993
228
Łódź
2440
397
5
128
12
1
8241,20
2835
133
Ozorków
4274
1034
16
390
6
1
5507
5308
406
Pabianice
1343
90
17
52
13
889
1433
77
Poddębice
1210
267
57
8
2
2420,28
1477
57
Stryków
842
1394
7
110
7
1
1631
2236
117
Szadek
1377
208
8
156
14
1
6305,26
1585
164
Zgierz
4171
356
12
350
7
1
13045,40
4527
362
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa
Polskiego,1830, w opracowaniu F. Rodeckiego

To zupełnie nowe miasto skupione było wokół jednego rynku. W 1824 r. postawiono na nim
ratusz oraz sukiennice, obok wcześniej już istniejących kościołów: katolickiego i
ewangelickiego. Ponieważ właściciel dysponował dostateczną ilością gruntów mógł sobie
pozwolić na rozmach przy zakładaniu miasta. Z tego też powodu wymierzony rynek był
dosyć znacznych rozmiarów, bo ok. 200 x 200 m (4 ha). Ponadto plan został oparty na kilku
wytyczonych prosto ulicach. Podstawą układu miasta była droga łącząca Zgierz i Lutomiersk.
Przebiegała ona wzdłuż jednego z boków placu. Z rynku wytyczono następujące ulice: na
północ (przy trakcie do Lutomierska) Warszawską, na południe Kaliską, na wschód Kościelną
i na zachód Ogrodową i Łęczycką. Z pozostałych, składających się na sieć uliczną
Aleksandrowa, można wymienić: Piotrkowską, Wiatraczną (przecinały pod kątem prostym
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Warszawską), Pabianicką, Wierzbińską (przecinały Kaliską), Parzęczewską (łączyła
Łęczycką z Wiatraczną). W północnej części osady znajdował się drugi, już mniejszych
rozmiarów, plac o przeznaczeniu targowym. W części wschodniej (przy ul. Kościelnej)
zlokalizowano cmentarz katolicki i ewangelicki, natomiast żydowski znajdował się przy ul.
Wiatracznej. Ponadto pośrodku rynku powstał park publiczny w stylu angielskim o
powierzchni 2,5 morgi (1,4 ha). Powierzchnia całego Aleksandrowa wynosiła 21 włók, 28
morgów, 172 pręty chełmińskie, co daje w przybliżeniu 396 ha12. Aleksandrów otrzymał
prawa miejskie na podstawie decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego, a stało się to 26 marca 1822 r.13

Rys. 5. Plan miasta Aleksandrów z r. 1821,
Źródło: W. Ostrowski, 1949, s. 42

Ratusz miejski, jak już wspominano, powstał w 1824 r., zlokalizowano go przy
południowej pierzei rynku. Pięć lat później, na sąsiadującej działce, powstały jatki rzeźniczo –
K. Dumała, 1974, s. 276-277 ; H. Tukaj, J. Wróbel, 1992, podają, iż pod siedzibami znajdowało się
120 mórg, cmentarze zajmowały powierzchnię 3 mórg, ulice i place 260 mórg, ogrody i grunty 300
mórg – łącznie daje to 683 morgi.
13
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piekarskie (49 x 33,5 łokcia czyli ok. 30 x 20 m). Po upadku powstania listopadowego miasto
nie rozbudowywało się dalej, przeprowadzane były tylko niezbędne remonty. Ożywienie
miasta nastąpiło w połowie lat 30. W 1839 r. położono bruki na rynku oraz ulicy Kaliskiej i
Warszawskiej14. Upadek przyniosły dopiero lata 50 – te, kiedy to gwałtownie zaczęło ubywać
ludności. Przyczyną takiego stanu rzeczy była epidemia cholery. Spowodowało to
w konsekwencji spadek produkcji przemysłowej. Ponadto praktycznie zamarł ruch
budowlany w mieście. Dodatkowo nie było żadnych ważniejszych inwestycji komunalnych.
Pomimo bliskości Zgierza i Łodzi miasto nie otrzymało dobrego połączenia z nimi, tym
samym pozostając niejako na uboczu.
Od roku 1862 notuje się powolny wzrost liczby mieszkańców15. Pomimo tego miastu
odebrano w 1870 r. prawa miejskie. Tym samym Aleksandrów z miasta przemysłowego stał
się osadą o charakterze rolniczo-rzemieślniczym.

Rys. 6. Plan Aleksandrowa z końca XIX w.
14
15
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8

Źródło: BUŁ, Zb. Kart., sygn. K523-535, arkusz Aleksandrów - Konstantynów
W 1910 r. uzyskał on połączenie tramwajowe z Łodzią, co spowodowało ożywienie
budowlane wzdłuż jej biegu – ul. Kościelnej. Zresztą nowe domy powstawały w całym
ośrodku, w 1910 było ich 455, a przed wybuchem I wojny światowej już 750.

Rys. 7. Aleksandrów. Współczesny plan z zaznaczonym obszarem zajmowanym przez miasto
w XIX w.
Rozpatrywany okres przyniósł nie tylko zmiany przestrzenne w miastach, ale również
pojawienie się nowych obiektów. Były to m. in. fabryki, pałace fabrykantów, obiekty
sakralne: cerkwie, synagogi, kościoły protestanckie, a ponadto cmentarze wyznaniowe. Dla
przykładu cmentarze żydowskie na terenie obecnego województwa łódzkiego powstały m. in.
w takich miastach jak: Aleksandrów, Krośniewice, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice,
Tomaszów Mazowiecki, Warta, Zduńska Wola.
W XIX-XX w. charakterystycznym zjawiskiem była szybka koncentracja ludności w
miastach. Na ziemiach polskich jego symptomy pojawiły się w pierwszej połowie wieku,
znacznie wyraźniej wystąpiły jednak dopiero w drugiej połowie stulecia. Głównymi
czynnikami przemian były: rozwój przemysłu, zmiany w systemie komunikacji (zwłaszcza
9

kolej żelazna), rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej (w miastach – urządzenia
komunalne),

nowe

metody

budownictwa;

niewątpliwie

najsilniejszym

czynnikiem

miastotwórczym w XIX w. był przemysł. Istotne znaczenie dla rozwoju miast miało też ich
miejsce w strukturze administracyjnej i związana z nim rola w systemie oświaty, życiu
kulturalnym itp.
Tabela nr 2. Składowe planu Aleksandrowa na tle wybranych miast przemysłowych

Zgierz
Ozorków
Zduńska
Wola
Tomaszów
Mazowiecki
Pabianice

Powierzchnia
osady (w km2)
4,16
4,67
6,17
2,78;
od 1851 –
4,862
1,95
całość 9,81

Konstantynów

7,29
całość 14,66

Aleksandrów

3,96

Ilość
Wymiary
Układ
działek
działek
przestrzenny
230
22x50 i 22x100
Regularny
Szerokość 27
Dostosowany
pn i 20 pd
do środowiska
Nieregularny
258*
Bardzo
dłuższy bok 180
nieregularny
160 x 120 W**
20 x 50
Trzy główne
160 x 160 S-E
dzielnice,każda
z rynkiem
Poszerzony trakt
184
22 x 55 - 60
Regularny
fabryczny do 45,
od 1827 r. drugi
rynek 130x130
Mniejszy
298
Regularny,
150x150,
dwa rynki
większy 275x450
Ok. 200x200
216
Dwie morgi
Regularny,
dwa rynki
Wymiary rynku
(w m)
100x110
50 x 700

* - w latach 1819 – 1829; ** - oznaczenie dzielnicy
Źródło: Opracowanie własne

Dawna sieć miejska ulegała modyfikacji, powstawały nowe – głównie przemysłowe –
ośrodki, rozwijały się i przekształcały miasta historyczne. Znaczne zróżnicowanie dynamiki
wzrostu demograficznego miast prowadziło do powstania nowej skali ich wielkości. Procesy
te najwyraźniej wystąpiły w Królestwie Polskim, zainicjowane w latach 20-tych nabrały
znacznie szybszego tempa na przełomie XIX-XX w. (od około 1870 r. do I wojny światowej).
Natomiast „nowe miasta” wniosły wcześniej nie znane elementy rozplanowania, takie jak,
regularna sieć ulic, niezabudowany rynek o dużych rozmiarach w centrum, w miarę duże i
równomiernie położone działki budowlane.
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