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Beata Szperlik

Plac Koœciuszki 
w Aleksandrowie £ódzkim 
jako przestrzeñ publiczna 

Plac Koœciuszki wpisany do rejestru zabytków jako zabytkowy
uk³ad urbanistyczny stanowi najwa¿niejsz¹ przestrzeñ publiczn¹
w mieœcie. Przez blisko 200 lat istnienia przechodzi³ liczne zmia-
ny w wygl¹dzie znajduj¹cej siê na nim zabudowy, rodzaju nawie-
rzchni ale równie¿ pe³nionych funkcji. 

Prowadzone w okresie od czerwca 2011 do marca 2012 bada-
nia mia³y na celu zbadanie atrakcyjnoœci placu Koœciuszki w Alek-
sandrowie £ódzkim jako przestrzeni publicznej. Badanie atrak-
cyjnoœci podzielono na trzy etapy rozwa¿ania dotyczy³y analizy
morfologicznej, budowy wnêtrza urbanistycznego omawianej
przestrzeni oraz badañ spo³ecznych dotycz¹cych percepcji przez
u¿ytkowników. Na atrakcyjnoœæ sk³adaj¹ siê elementy zwi¹zane
z histori¹ omawianej przestrzeni, jej wspó³czesnego zagospoda-
rowania oraz postrzeganie jej przez u¿ytkowników. Syntezê wzbo-
gacono równie¿ o propozycje zmian, które nale¿y wprowadziæ na
placu Koœciuszki aby zaakcentowaæ nadrzêdn¹ rolê omawiane-
go placu w przestrzeni miasta. Przeprowadzone badania pozwo-
li³y stwierdziæ, ¿e 

plac Koœciuszki w Aleksandrowie £ódzkim dziêki prze-
kszta³ceniom �zjonomiczno-funkcjonalnym jest atrak-
cyjn¹ przestrzeni¹ publiczn¹ mimo, ¿e nie w pe³ni zaspo-
kaja potrzeby u¿ytkowników. 

Analiza historyczna pozwoli³a na wydzielenie trzech etapów roz-
woju placu Koœciuszki. W pierwszym etapie funkcja targowa do-
minowa³a nad funkcj¹ administracyjn¹ oraz sakraln¹. Przestrzeñ
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placu dostosowana by³a do potrzeb jarmarków, odpustów oraz
targów cotygodniowych. Do najwa¿niejszych budynków, obok ko-
œcio³ów katolickiego i ewangelickiego, nale¿a³y obiekty zwi¹za-
ne z funkcj¹ handlow¹: jatki rzeŸniczo-piekarnicze, waga miej-
ska oraz gospoda. Drugi etap zapocz¹tkowany zosta³ po³¹czeniem
Aleksandrowa lini¹ tramwajow¹ z £odzi¹. Infrastruktura zwi¹-
zana z po³¹czeniem tramwajowym oraz w póŸniejszych latach
po³¹czeniem autobusowym, przynios³a zmiany w �zjonomii pla-
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cu. Powsta³ budynek poczekalni, zmianie uleg³a tak¿e nawie-
rzchnia placu oraz wygl¹d poszczególnych budynków. Niedba-
³oœæ o estetyczny wygl¹d placu, uszkodzona nawierzchnia, s³abe
oœwietlenie oraz zaniedbane budynki nie zachêca³y do spêdza-
nia wolnego czasu na omawianej przestrzeni. W ostatnim z wy-
ró¿nionych etapów plac Koœciuszki pe³ni funkcjê reprezentacyj-
n¹. Funkcja targowa zniknê³a z obszaru placu, natomiast funkcja
komunikacyjna uleg³a ograniczeniu. Przestrzeñ placu zosta³a od-
nowiona podobnie jak najwa¿niejsze budynki. 

Czy wymienione przekszta³cenia wp³ynê³y na atrakcyjnoœæ
placu Koœciuszki? Cichy-Pazder (2007) uwa¿a, ¿e „atrakcyjnoœæ
to przede wszystkim przyci¹ganie”. Przestrzeñ atrakcyjn¹ sta-
nowi¹ zatem tereny przyci¹gaj¹ce u¿ytkowników. G³ówny plac
w mieœcie z pewnoœci¹ do takich przestrzeni powinien nale¿eæ.
Zdaniem Kochanowskiej (2010) plac miejski poprzez swoje zna-
czenie, zachowan¹ tradycjê, obecnoœæ zieleni oraz urozmaice-
nie terenu w postaci ma³ej architektury przyci¹gaj¹ u¿ytkowni-
ków. Zmiany wygl¹du placu dokonuj¹ce siê od roku 2005
wp³ynê³y na jego pozytywne postrzeganie ale równie¿ na wize-
runek ca³ego miasta. Wiêkszoœæ budynków przylegaj¹cych do
placu utrzymana jest w stanie dobrym b¹dŸ bardzo dobrym.
Estetyczny wygl¹d zachowany jest dziêki ró¿norodnej nawie-
rzchni oraz obecnoœci ma³ej architektury. Odbiór przestrzeni
placu jako wnêtrza urbanistycznego zaburzony jest obecnoœci¹
w jego centralnym punkcie parku. Lecz to w³aœnie park stano-
wi najwa¿niejszy element zagospodarowania de�niuj¹cy charak-
ter tej przestrzeni publicznej. 

Spoœród 6 obiektów w Aleksandrowie £ódzkim wpisanych do
rejestru zabytków a¿ 5 stanowi element zagospodarowania placu
Koœciuszki. Nale¿¹ do nich koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki, da-
wny dom pastora, Ratusz, dawne jatki rzeŸniczo-piekarskie oraz
ca³y zespó³ przestrzenno-architektoniczny rynku z XIX wieku. Od-
nowione oraz odpowiednio wyeksponowane budynki stanowi¹ g³ó-
wn¹ atrakcjê miasta. Szkoda, ¿e nie zachowa³y siê drewniane do-
my tkackie przy pó³nocnej pierzei rynku. Przekszta³cenie chocia¿
jednego zabytkowego budynku w skansen dawnego rzemios³a, nie-
rozerwalnie zwi¹zanego z histori¹ miasta, z pewnoœci¹ wp³ynê³o-
by na atrakcyjnoœæ placu oraz rozszerzenie wiedzy o Aleksandro-
wie wœród mieszkañców. 
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Badany plac pe³ni¹cy funkcjê centrum administracyjnego Alek-
sandrowa oferuje dostêp do najwa¿niejszych instytucji publi-
cznych. Wymieniæ nale¿y Urz¹d Miasta, Muzeum Miasta oraz
Bibliotekê Publiczn¹. Kolejnym wyznacznikiem atrakcyjnoœci pla-
cu s¹ us³ugi oferowane w obrêbie placu. Niemal wszystkie budyn-
ki zlokalizowane przy pl. Koœciuszki pe³ni¹ funkcjê us³ugow¹.
Oferta handlowa jest urozmaicona jednak posiada charakter lo-
kalny. Oferowane us³ugi nie ró¿ni¹ siê od placówek handlowych
dostêpnych w innych czêœciach miasta. Uznaæ mo¿na, i¿ plac Ko-
œciuszki zaspokaja potrzeby spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej najbli-
¿ej po³o¿one obszary. Oferta gastronomiczna placu jest ma³o uroz-
maicona. Przy pl. Koœciuszki znajduj¹ siê dwie pizzerie, trzecia
zlokalizowana jest w niewielkim oddaleniu przy „Przystanku 44”.
Brakuje natomiast lokali proponuj¹cych ró¿norodn¹ kuchniê
w przystêpnych cenach. Restauracja „Herbrand” dziêki estety-
cznej �zjonomii oraz dogodnemu usytuowaniu wybierana jest ja-
ko lokalizacja spotkañ okolicznoœciowych takich jak chrzty lub ko-
munie. Jednak uznawana jest za lokal ekskluzywny, a co za tym
idzie nieodpowiedni dla ka¿dego obywatela. 

Obecnoœæ ma³ej architektury zdecydowanie urozmaica kra-
jobraz omawianego placu. Wkomponowane w obszar placu obiek-
ty posiadaj¹ cechy niepowtarzalne w skali miasta. Najefekto-
wniejszym obiektem ma³ej architektury jest fontanna zdobi¹ca
po³udniow¹ czêœæ placu. Usytuowanie fontanny zapewnia jej pe³-
ne wyeksponowanie od strony trzech ci¹gów komunikacyjnych
prowadz¹cych do placu Koœciuszki. Zlokalizowany poœrodku par-
ku pomnik Tadeusza Koœciuszki zmienia³ kilkakrotnie swoj¹ for-
mê. Obecny wygl¹d pomnika wymaga modernizacji oraz lepsze-
go wyeksponowania na przyk³ad odpowiedni¹ iluminacj¹.
Prowadzone s¹ dzia³ania maj¹ce przywróciæ pomnikowi pierwot-
ny wygl¹d z 1917 r. Warte podkreœlenia s¹ równie¿ œlady prze-
sz³oœci miasta zachowane w wspó³czesnym krajobrazie. Frag-
ment torów tramwajowych po odpowiednim zaakcentowaniu
zyska³ interesuj¹c¹ formê ma³ej architektury. W po³¹czeniu z po-
mnikiem fundatora miasta oraz uwidocznionym w nazwie oraz
wystroju wnêtrz restauracji „Herbrand” typem tramwaju doje¿-
d¿aj¹cego niegdyœ do Aleksandrowa uchroni³y od zapomnienia
ducha XIX wiecznej osady. Genius loci jest istotny dla przestrze-
ni publicznej, gdy¿ jak s³usznie zauwa¿a Celewicz (2008) „Iden-
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ty�kacja widza-przechodnia z otoczeniem oraz duch miejsca s¹
wyznacznikami atrakcyjnoœci i sprawiaj¹, ¿e cz³owiek chce prze-
bywaæ w danej przestrzeni”. 

Elementy towarzysz¹ce przestrzeni miejskiej takie jak oœwiet-
lenie, ³awki, kosze na œmieci oraz nawierzchnia równie¿ zosta³y
wyró¿nione wzglêdem otaczaj¹cych obszarów, akcentuj¹c rangê
omawianej przestrzeni w skali miasta. 

Przestrzeñ publiczna ma nade wszystko zaspokajaæ potrzeby
u¿ytkowników. Swoj¹ �zjonomi¹, urozmaicon¹ ofert¹ us³ugow¹
oraz rozrywkow¹ powinna przyci¹gaæ oraz zachêcaæ do aktywne-
go wykorzystywania jej zasobów. Przeprowadzone wœród u¿ytko-
wników badania wykaza³y, ¿e plac Koœciuszki uznawany jest za
atrakcyjn¹ przestrzeñ publiczn¹. Takiej odpowiedzi udzieli³o blis-
ko 80% ankietowanych. Respondenci uzasadniali swoj¹ ocenê
obecnoœci¹ zieleni, ciekaw¹ architektur¹ oraz estetycznym wy-
gl¹dem placu. Osoby uwa¿aj¹ce plac Koœciuszki za przestrzeñ
nieatrakcyjn¹ argumentowa³y swoj¹ decyzjê brakiem szeroko ro-
zumianej rozrywki, niskim stopniem nowoczesnoœci oraz niedo-
stosowaniem infrastruktury do potrzeb wszystkich u¿ytkowni-
ków. Mimo pozytywnej oceny badanego placu pod wzglêdem
atrakcyjnoœci respondenci uznali, ¿e wymaga on dalszych prac
modernizacyjnych. Oczekiwania u¿ytkowników dotycz¹ urozmai-
cenia oferty us³ugowej, komunikacji, zorganizowania placu za-
baw dla dzieci oraz toalety publicznej. W przeprowadzonym ba-
daniu nisko oceniany by³ poziom bezpieczeñstwa na pl.
Koœciuszki. Zdecydowanie nale¿y podj¹æ dzia³ania zapewniaj¹-
ce najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa na omawianej przestrzeni
tak, by u¿ytkownicy mogli przebywaæ na niej bez obaw o ka¿dej
porze dnia. Ankietowani zauwa¿yli równie¿ potrzebê zmiany uk-
³adu alejek w parku, z kwadratowych na skoœne, aby sprzyja³y
komunikacji bez niszczenia zieleni. Proporcje zabudowania pod-
³ogi placu p³ytami oraz kostk¹ brukow¹ w stosunku do pod³ogi
zielonej równie¿ spotka³y siê z dezaprobat¹ ankietowanych. Zbyt
ma³a iloœæ zieleni, kwiatów oraz kolorowych krzewów nie podo-
ba siê ankietowanym. 

Zmiany �zjonomiczno-funkcjonalne jakie dokona³y siê na pla-
cu Koœciuszki od 2005 roku wyraŸnie wp³ynê³y na jego postrze-
ganie jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Jednak u¿ytkowni-
cy nie odczuwaj¹ pe³nego zadowolenia z poszczególnych
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elementów jego zagospodarowania. Zdaniem Wojnarowskiej
(2011) wspó³czesne dzia³ania modernizacyjne w przestrzeniach
publicznych opieraj¹ siê g³ównie na wymianie oœwietlenia, ³awek,
nawierzchni oraz wprowadzaniu ma³ej architektury i zieleni. Zda-
niem autorki nie nale¿y koncentrowaæ siê jedynie na estetycznym
wygl¹dzie przestrzeni publicznej, konieczne jest równie¿ zaofe-
rowanie u¿ytkownikom odpowiedniego poziomu us³ug, bezpie-
czeñstwa oraz rozrywki. Imprezy i wydarzenia odbywaj¹ce siê
w obrêbie placu Koœciuszki s¹ dobrze oceniane przez mieszkañ-
ców, choæ zwiêkszenie ich liczby o kolejne festiwale przyniesie ko-
rzyœci dla omawianego placu. Skoncentrowaæ nale¿y siê na dwóch
pozosta³ych elementach, urozmaiceniu oferty us³ugowej oraz pod-
niesieniu bezpieczeñstwa. Us³ugi oferowane w obrêbie placu s¹
ma³o urozmaicone i nie wykraczaj¹ poza potrzeby lokalnych u¿yt-
kowników. Nale¿y wprowadziæ do omawianej przestrzeni przede
wszystkim szersz¹ ofertê gastronomiczn¹ ale równie¿ podmioty
gospodarcze wzmacniaj¹ce pozycjê placu Koœciuszki w obrêbie
nie tylko miasta ale i gminy. Placówki handlowe o randze unika-
towej w skali miasta na przyk³ad ekskluzywny butik odzie¿owy,
biuro podró¿y, sklep muzyczny czy galeria sztuki przyci¹gn¹ zró¿-
nicowanych konsumentów. Wyd³u¿enie godzin otwarcia punktów
gastronomicznych oraz wprowadzenie zadaszonych ogródków
przed lokalami sprawi¹, i¿ przestrzeñ placu u¿ytkowana bêdzie
równie¿ wieczorami. Czêstsze patrole policyjne, sprawnie fun-
kcjonuj¹cy monitoring podnios¹ bezpieczeñstwo na omawianym
obszarze. Bli¿sza lokalizacja przystanków autobusowych, wpro-
wadzenie postoju taxi oraz udogodnieñ dla rowerzystów podnio-
s¹ atrakcyjnoœæ placu pod wzglêdem komunikacyjnym. Natomiast
niewielki plac zabaw lub inne udogodnienia dla dzieci zachêc¹ do
spêdzania wolnego czasu na terenie placu. 

Fizjonomia placu Koœciuszki mimo pozytywnej oceny nadal
wymaga dopracowania. Pó³nocn¹ pierzejê, zajmowan¹ niegdyœ
przez zabytkowe domy rzemieœlników tkackich nale¿y zagospo-
darowaæ uwa¿aj¹c przy tym aby nowa zabudowa wkomponowy-
wa³a siê w krajobraz. Niedostosowanie zabudowy zarówno pod
wzglêdem formy jak i materia³u mo¿e jedynie negatywnie wp³y-
n¹æ na odbiór placu Koœciuszki jako ca³oœci. Powinno siê tak¿e
ujednoliciæ kolorystykê na omawianym placu tak, by tworzy³a
ona spójn¹ ca³oœæ. Jasne pastelowe barwy odnowionych budyn-
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ków pozytywnie wp³ywaj¹ na percepcjê natomiast jaskrawe, kon-
trastuj¹ce barwy przyci¹gaj¹ uwagê lecz zaburzaj¹ poczucie har-
monii w omawianej przestrzeni. Du¿e wymiary placu oraz niska
zabudowa utrudniaj¹ odbiór badanego terenu jako wnêtrza ur-
banistycznego. Nowopowstaj¹ce budynki powinny byæ tak pro-
jektowane by zamyka³y przestrzeñ i tworzy³y zwart¹, wyrówna-
n¹ pierzejê. Wprowadzenie do krajobrazu kolejnych elementów
ma³ej architektury wzbogaci przestrzeñ podobnie jak urozmai-
cenie pod³ogi zielonej w parku poprzez naturalne przegrody z roœ-
linnoœci, oczka wodne czy skalniaki. 

Wymienione propozycje uatrakcyjnienia placu Koœciuszki oraz
dostosowania go do potrzeb u¿ytkowników nie stanowi¹ g³ówne-
go elementu pracy. Stanowi¹ jedynie jedn¹ z wielu mo¿liwoœci
wykreowania badanego placu jako przyjaznej i prawid³owo fun-
kcjonuj¹cej przestrzeni publicznej, przyci¹gaj¹cej u¿ytkowników
w ró¿nych przedzia³ach wiekowych i o zró¿nicowanym statusie
spo³ecznym. Przestrzeñ integruj¹c¹ mieszkañców, stanowi¹c¹
wizytówkê miasta i powód do dumy. 
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Ewolucja funkcji i formy 
placu Koœciuszki

Historia Aleksandrowa siêga XIX wieku. Osada powsta³a miê-
dzy 1815 a 1817 rokiem na po³udnie od wsi Bru¿yca Wielka. Za-
³o¿y³ j¹ prywatny w³aœciciel Rafa³ Bratoszewski herbu Sulima.
Istniej¹ rozbie¿noœci w dok³adnej dacie powstania miasta. Ko-
zanecka (1979) podaje rok 1815 natomiast Ja¿d¿yñska (1954)
oraz Missalowa (1964) zgodnie utrzymuj¹, i¿ miasto powsta³o
w 1817 r. Autorka przyjê³a, ¿e miasto Aleksandrów powsta³o w ro-
ku 1816. Pierwszy opis miasta znajduje siê w Raportach Objaz-
dowych Obwodu £êczyckiego sporz¹dzonych przez Rajmunda
Rembieliñskiego w 1820 roku. 

Rycina 1 przedstawia fragment planu Aleksandrowa z 1821
r. sporz¹dzonego przez Bernarda de Schuttenbacha. Plac Ko-
œciuszki od pocz¹tku istnienia miasta stanowi³ jego centralny
punkt. Rynek wyznaczono na planie kwadratu o niemal równych
bokach, 180 x 200 m. W mieœcie istnia³o szeœæ murowanych bu-
dynków, wszystkie zlokalizowane by³y przy placu centralnym. Po
œrodku rynku urz¹dzono ogród spacerowy „znacznie wielki” w sty-
lu angielskim z klombami z dzikich drzew i poprzecznymi alej-
kami. W samym centrum parku znajdowa³ siê du¿y klomb a ca-
³e za³o¿enie parkowe liczy³o 2,5 morgi (ok. 1,4 ha) (Ja¿d¿yñska,
1954). W osadzie przewa¿a³a zabudowa drewniana. Najokazal-
szym budynkiem w mieœcie by³ murowany koœció³ katolicki, któ-
rego budowê zakoñczono w 1818 roku. 

Plac rynkowy w ma³ych i œrednich miastach ró¿ni siê zdecy-
dowanie od podobnych przestrzeni du¿ych miast. Bêd¹c nierzad-
ko jedyn¹ czyteln¹ kompozycyjnie przestrzeni¹ publiczn¹ w mie-
œcie pe³ni wiele funkcji jednoczeœnie. W ma³ych miejscowoœciach
plac rynkowy pe³ni zarówno rolê miejsca spotkañ mieszkañców,
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Ryc. 1 Plac Koœciuszki w 1821 roku. 
�ród³o: Przerys Mapy Aleksandrowa Bernarda de Schuttenbacha z 1821 r., 1: 5000, Archi-
wum Pañstwowe w £odzi, Zbiory Kartograficzne, sygn. 10 oraz Kowalski G., Kowalski R. 2010,
Dokumenty kartograficzne z pocz¹tków Aleksandrowa £ódzkiego, „Zeszyty Naukowe Polite-
chniki £ódzkiej. Budownictwo”, z. 61, s. 101–111. 
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g³ównego placu reprezentacyjnego ale równie¿ obszaru intensy-
wnego nagromadzenia us³ug. Analizuj¹c historiê miasta auto-
rka wyró¿ni³a trzy fazy, w których jedna funkcja wiod³a prym nad
pozosta³ymi, co odzwierciedla³o siê równie¿ w �zjonomii placu. 

Faza I – funkcja targowa (1822–1910) 

W 1822 roku ukazem cara Rosji Aleksandra I osada rêkodziel-
nicza wyniesiona zosta³a do rangi miasta prywatnego. Tym sa-
mym nadano jej prawo do oœmiu jarmarków w roku. Mog³y siê
one odbywaæ 14 lutego, 12 marca, 8 maja, 13 lipca, 11 wrzeœnia,
24 paŸdziernika, 30 listopada oraz 23 grudnia. Dodatkowo dzieñ
po ka¿dym jarmarku odbywaæ siê móg³ targ na konie i byd³o. Co
wiêcej w ka¿dy poniedzia³ek mia³y miejsce targi tygodniowe (Ja¿-
d¿yñska, 1954). Do najwa¿niejszych budynków w otoczeniu pl.
Koœciuszki nale¿a³ Ratusz wybudowany w 1824 roku, koœció³
ewangelicki z 1828 oraz jatki rzeŸniczo piekarskie wybudowane
ok. roku 1825. Równie wa¿n¹ funkcjê pe³ni³ budynek wagi miej-
skiej zlokalizowany na Rynku naprzeciw jatek miejskich. 

Ewolucja funkcji i formy placu Koœciuszki 23

Fot. 1. Koœció³ ewangelicki z 1828 r. 
�ród³o: www.fotopolska.eu. 
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W trakcie targów plac rynkowy zape³nia³ siê straganami kup-
ców z miasta i okolic. Do Aleksandrowa przybywali osadnicy z po-
bliskich wsi aby sprzedaæ swoje produkty oraz zaopatrzyæ siê w nie-
zbêdne artyku³y. Oprócz funkcji targowej dzisiejszy plac Koœciuszki
pe³ni³ równie¿ funkcjê sakraln¹. Lokalizacja w centrum dwóch
œwi¹tyñ, katolickiej i ewangelicko-augsburskiej, nada³a tej prze-
strzeni niepowtarzalny charakter. Aleksandrowski rynek nie by³
jedynie przestrzeni¹ handlow¹ ale przede wszystkim pe³ni³ rolê
centrum spo³ecznego. Mieszkañcy spotykali siê w obrêbie placu
przy okazji zakupów, regulowania spraw w urzêdzie oraz niedziel-
nych mszy. Wiadomo, i¿ dopiero w roku 1839 wybrukowano Ry-
nek oraz g³ówne ulice miasta. Po³¹czenia komunikacyjne Alek-
sandrowa z innymi miejscowoœciami by³y co najmniej
niewystarczaj¹ce. Jak podaje Missalowa (1964) nie istnia³a wów-
czas szosa miêdzy £odzi¹ a Aleksandrowem, co wiêcej miasto znaj-
dowa³o siê oddaleniu od traktu fabrycznego ³¹cz¹cego ze sob¹ rz¹-
dowe miasta fabryczne. Odleg³oœæ do Zgierza wynosi³a 6, 4 km,
natomiast do £odzi 12, 3 km. Silna konkurencja w postaci takich
miast przemys³owych jak £ódŸ i Zgierz jak równie¿ niekorzystna
sytuacja komunikacyjna przyczyni³y siê do upadku Aleksandrowa.
Ukazem w³adz gubernialnych miasto straci³o prawa miejskie
w 1869 roku i zdegradowane zosta³o do rangi osady fabrycznej
(Pietras, 2003). Mimo utraty praw miejskich miasto pozostawa³o
osad¹ targow¹. W ka¿dy czwartek po 10 danego miesi¹ca odbywa-
³y siê jarmarki natomiast co pi¹tek mia³y miejsce targi. 

Faza II – funkcja komunikacyjna (1910–2005) 

Po³¹czenie Aleksandrowa z £odzi¹ £ódzk¹ Elektryczn¹ Kolej¹
Dojazdow¹ doprowadzi³o do zmiany wiod¹cej funkcji placu Ko-
œciuszki. Dominuj¹ca dotychczas funkcja targowa wyparta zosta-
³a przez funkcjê komunikacyjn¹. Na placu Koœciuszki usytuowa-
ny zosta³ krañcowy punkt linii tramwajowej. D³ugoœæ linii
tramwajowej ³¹cz¹cej oba miasta wynosi³a 10, 30 wiorst, czyli
prawie 11 km. Po³¹czenie tramwajowe wp³ynê³o nie tylko na
zmianê charakteru g³ównej przestrzeni publicznej ale równie¿
na o¿ywienie ruchu budowlanego w pozosta³ych czêœciach mia-
sta. Prasa ³ódzka podkreœla³a wzrost cen gruntów w Aleksandro-
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wie zwi¹zany z lini¹ tramwajow¹. O¿ywienie gospodarcze nie od-
zwierciedla³o siê jednak w �zjonomii miasta. Wed³ug mieszkañ-
ców £odzi Aleksandrów przedstawia³ siê bardzo nieestetycznie,
wiêkszoœæ ulic pozostawa³a niezabrukowanych co doprowadza³o
do tworzenia siê bagnisk wiosn¹ i jesieni¹. 

Okres miêdzywojenny przyniós³ wiele zmian na badanym ob-
szarze. Aleksandrów odzyska³ w 1924 roku utracone na 55 lat
prawa miejskie (Pietras, 2003). 7 listopada 1928 r. Rynek zosta³
przemianowany na Plac Tadeusza Koœciuszki. W mieœcie oprócz
komunikacji tramwajowej funkcjonowa³y równie¿ trzy linie au-
tobusowe, z £odzi do Poddêbic, z £odzi do Turku oraz z £odzi do
Konina (Tukaj, Wróbel, 1992). Funkcja komunikacyjna placu
Koœciuszki podkreœlona zosta³a równie¿ poprzez wzniesienie bu-
dynku poczekalni tramwajowej wraz z zegarem w po³udniowej
czêœci placu (Tukaj, Wróbel, 1992). W II fazie rozwoju wyró¿niæ
mo¿na trzy rodzaje transportu na placu Koœciuszki: tradycyjny
za pomoc¹ wozów zaprzê¿onych w konie, elektryczny w postaci
tramwaju oraz nowoczesny transport samochodowy. 
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Fot. 2. Budynek wagi miejskiej oraz tramwaj nr 50 w latach 1941–1945. 
�ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñskiego. 

Alex2012.qxd  2012-09-04  04:51  Page 25



Zmiana wygl¹du koœcio³a katolickiego, przebudowanego w la-
tach 1933–1935, wp³ynê³a na proporcje zabudowy na omawia-
nym placu. Wie¿e o wysokoœci 20 m przekszta³ci³y koœció³ pw. œw.
Rafa³a w najwy¿szy budynek na placu. 

Na terenie pl. Koœciuszki odbywa³o siê wiele wa¿nych dla mia-
sta uroczystoœci m. in. procesja Bo¿ego Cia³a oraz pokazy stra-
¿ackie. Teren placu pokryty by³ nawierzchni¹ brukow¹, w parku
zachowano pierwotn¹ nieutwardzon¹ nawierzchniê. Przy pó³noc-
nej pierzei rynku wybudowano dwukondygnacyjny murowany bu-
dynek poczty oraz jednokondygnacyjny obiekt, w którym mieœci-
³y siê sklepy m. in. kamaszniczy, kawiarnia i owocarnia sklep
miêsny oraz kino „Dom Ludowy”. 

W okresie okupacji niemieckiej miasto nie odnios³o zna-
cznych strat materialnych. Aleksandrów zosta³ zajêty przez woj-
ska niemieckie 7 wrzeœnia 1939 roku. W³¹czony zosta³ do rejen-
cji ³ódzkiej okrêgu Warty (Tukaj, Wróbel, 1992). Ludnoœæ
¿ydowska zmuszona zosta³a przez okupantów do opuszczenia
miasta. W œrodê 27 grudnia 1939 r. wszyscy ̄ ydzi wypêdzeni zo-
stali na rynek sk¹d wyprowadzono ich w kierunku G³owna (Kra-
kowski, 2003). 
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Fot. 3. Pokaz stra¿acki na pl. Koœciuszki, 
prawdopodobnie lata 1918–1939. 

�ród³o: Zbiory archiwalne Urzêdu Miasta w Aleksandrowie £ódzkim. 
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Fot. 4. Pielêgniarki i stra¿acy na placu Koœciuszki. 
�ród³o: Zbiory archiwalne OSP w Aleksandrowie £ódzkim. 

Fot. 5. Plac Koœciuszki w latach 1941–1945. 
�ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñskiego.

Od 1943 roku Aleksandrów nazywany by³ Wirkheim. Zmie-
niono równie¿ nazwy ulic na niemieckie. Odt¹d Plac Tadeusza
Koœciuszki zwa³ siê Adolf Hitler Platz a ulice doñ przylegaj¹ce
zmieniono na Gartenstraße (Ogrodowa), Nordstraße (Warszaw-
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ska), Kalischerstraße (11 Listopada) oraz H. Göringstraße (Woj-
ska Polskiego) (Tukaj, Wróbel, 1992). 

Zmiana sytuacji politycznej po II wojnie œwiatowej przynios-
³a intensywniejsze u¿ytkowanie przestrzeni publicznej placu
w okresie œwi¹t narodowych. W centrum miasta organizowane
by³y pochody 1 majowe. Komunikacja tramwajowa nadal stano-
wi³a g³ówny œrodek transportu miêdzy Aleksandrowem a £odzi¹.
Od roku 1940 do Aleksandrowa jeŸdzi³ tramwaj numer 50, któ-
ry w latach 50 tych zmieniono na 44. Równie¿ w latach 50-tych
powiêkszono park w czêœci wschodniej. 
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Ryc. 2. Plac Koœciuszki w 1944 r. 
�ród³o: Aleksandrow bei Litzmannstadt Stadtplan mit neuen Strassennamen, 1: 1000,
Archiwum Pañstwowe w £odzi, zmodyfikowana przez autorkê. 
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Fot. 6. Obchody 1 majowe po 1945 r. 
�ród³o: Zbiory prywatne L. Gust.

Fot. 7. Uroczystoœci pañstwowe 1 maj 1955 r. 
�ród³o: Zbiory prywatne M. Augustyniak.

Alex2012.qxd  2012-09-04  04:52  Page 29



Ulice przy placu Koœciuszki ponownie zmieni³y nazwy. Przed-
wojenna ulica Koœcielna zmieniona w 1943 na H. Göringstraße
otrzyma³a nazwê Wojska Polskiego, Kalisk¹ (Kalischerstraße)
zmieniono na 22 Lipca a ul. Warszawsk¹ na Armii Czerwonej.
Dodatkow¹ zmian¹ w uk³adzie urbanistycznym placu by³o wy-
znaczenie ulicy Sk³odowskiej-Curie w pó³nocnej pierzei przy ul.
£êczyckiej. Z planu miasta zniknê³y równie¿ niektóre budynki
we wschodniej i zachodniej pierzei rynku, m.in. szko³a katolicka
przy ul. Wojska Polskiego 1, zniszczona w czasie wojny. G³ówn¹
zabudowê pó³nocnej pierzei placu stanowi³y domy tkaczy. 
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Ryc. 3. Plac Koœciuszki w 1975 r. 
�ród³o: Kozanecka, 1979, Rozwój terytorialny i urbanistyczny 

miasta Aleksandrowa, zmodyfikowana przez autorkê.
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Fot. 9. Budynek dawnych jatek rzeŸniczo-piekarskich, lata 50-te XX w. 
�ród³o: Zbiory prywatne L. Gust. 

Fot. 8. Drewniany dom tkacza przy placu Koœciuszki. 
�ród³o: Zbiory prywatne Z. Rakowiecki
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Budynek dawnych jatek rzeŸniczo-piekarskich nie przetrwa³
próby czasu. Z³y stan techniczny doprowadzi³ do ich rozebrania
pod koniec lat 80-tych XX wieku. W 1998 roku oddany zosta³ do
u¿ytku budynek Urzêdu Miasta. 

Zlikwidowanie po³¹czenia tramwajowego z £odzi¹ w 1991 ro-
ku nie doprowadzi³o do zaburzenia funkcji komunikacyjnej pla-
cu Koœciuszki. Ruch pasa¿erski przejê³y autobusy PKS dowo¿¹-
ce u¿ytkowników do dworca £ódŸ ¯abieniec. Centrum miasta
pe³ni³o równie¿ rolê drogi przelotowej dla komunikacji zmierza-
j¹cej w kierunku Poddêbic, Uniejowa, Poznania oraz Konina. Na
placu Koœciuszki w miejscu dawnej poczekalni tramwajowej po-
wsta³ „Dom ksi¹¿ki”, w którym zlokalizowanych by³o wiele pun-
któw us³ugowych. 

Prymat funkcji komunikacyjnej nad pozosta³ymi wynika³ nie
tylko z lokalizacji na placu koñcowego punktu transportu miej-
skiego ale przede wszystkim z niskiej atrakcyjnoœci tego miej-
sca. S³abe oœwietlenie, ma³a iloœæ miejsc siedz¹cych oraz niee-
stetyczny wygl¹d zarówno parku jak istniej¹cej na placu
zabudowy nie zachêca³y do aktywnego u¿ytkowania tej przestrze-
ni. Teren placu wykorzystywany by³ jedynie w celach przemie-
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Fot. 10 Dom ksi¹¿ki w po³udniowej czêœci placu ok. roku 2000. 
�ród³o: M. Gumienny. 
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Ryc. 4. Stopieñ przekszta³cenia zabytkowej zabudowy na pl. Koœciuszki. 
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie mapy zasadniczej 1: 5000.

szczania siê czy to pieszo, czy komunikacj¹ miejsk¹. Plac Koœciu-
szki „o¿ywa³” jedynie w czasie œwi¹t pañstwowych i religijnych. 

Faza III – funkcja reprezentacyjna (od 2005 r.) 

Od 2005 roku prowadzone by³y dzia³ania maj¹ce na celu nadanie
zabytkowemu centrum miasta charakteru g³ównej przestrzeni
spo³ecznej. Fundusze z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umo¿liwi-
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Fot. 11 Ratusz i koœció³ katolicki w latach 1956, 1990 i 2011. 
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki 

Fot. 12 Jatki rzeŸniczo-piekarskie w latach 1920, ok. 1950 i 2011. 
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory prywatne L. Gust, fotografia autorki 

Fot. 13 Ratusz przed 1945, 1990 i 2011. 
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

Fot. 14 Waga miejska w latach 1941, 1997 i 2011. 
�ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñski, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki
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³y remont najwa¿niejszych budynków przy placu Koœciuszki. Prze-
budowana zosta³a równie¿ sama p³yta placu, wymieniono nawie-
rzchniê oraz wprowadzono nowoczesne oœwietlenie. Przestrzeñ
placu ozdobiona zosta³a obiektami ma³ej architektury m. in. fon-
tannami na wprost budynku ratusza. Dawna poczekalnia PKS zo-
sta³a zburzona a na jej miejscu powsta³a restauracja „Herbrand”.
W roku 2011 funkcja komunikacyjna, która dominowa³a na placu
przez ponad 90 lat zosta³a wyparta przez funkcjê reprezentacyj-
n¹. Ruch ko³owy zosta³ ograniczony w zachodniej i pó³nocnej czê-
œci placu, zlikwidowano postój taksówek, autobusów oraz busów
prywatnych przewoŸników. Na placu Koœciuszki zlokalizowane s¹
najwa¿niejsze instytucje w mieœcie. W centrum miasta odbywaj¹
siê równie¿ liczne uroczystoœci oraz imprezy rozrywkowe.
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Fot. 15 Koœció³ katolicki pw. œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a 
na pocz. XX w., w latach 1951, 1997, 2002 oraz 2011 r. 

�ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory prywatne I. Rakowiecka, zbiory Biblioteki Publicznej,
zbiory P. £ukasik, fotografia autorki

Fot. 16 Koœció³ ewangelicko-augsburski, 
(obecnie œw. Stanis³awa Kostki) w latach 1920, 2004 i 2011. 

�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki
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Fotogra�e 11–21 oraz ryc. 4 obrazuj¹ zmiany �zjonomii za-
budowy placu Koœciuszki. Przekszta³cenia dotyczy³y zarówno for-
my budynków jak równie¿ ich kolorystyki oraz detalu architek-
tonicznego. Wszystkie zabudowania zlokalizowane przy placu
uleg³y przekszta³ceniu jednak zaprezentowano te najbardziej
charakterystyczne. 
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Fot. 17 Poczekalnia tramwajowa/PKS ok. roku 1939, 2000 i 2011.
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory prywatne M. Gumienny, fotografia autorki

Fot. 19 Park miejski w latach 1943, 2000 i 2011. 
�ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory prywatne M. Gumienny, fotografia autorki 

Fot. 18 Willa Greilicha w latach 1970 i 2011. 
�ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, fotografia autorki
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Fot. 20 Pomnik Tadeusza Koœciuszki w ok. 1917 r., w 1997 oraz w 2011 r. 
�ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

Fot. 21 Dawna szko³a katolicka w latach ok. 1943, 1992 i 2011. 
�ród³o: 40 i 4, 1992, nr 6, fotografia autorki
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