
Stare koszary w Sieradzu

Jakub Jurek

W 2018 r. pewna firma zbudowała nową galerię
handlową przy ulicy H. Sienkiewicza 4 w Sieradzu.
Obiekt stanął obok starego ceglanego budynku, który
w ostatnich latach swojego funkcjonowania mieścił pry-
watną szkołę podstawową i gimnazjum. Później budy-
nek ten stał pusty i, jak się zdaje, należał do miasta.
Przez dłuższy czas próbowano go sprzedać, udało się
to dopiero niedawno.

Pierwszy plan: dawny magazyn, dalej koszary. Fot. J.
Marszałkowski

Inwestycja z 2018 r., prywatnego już właściciela,
rodziła nadzieję, że obiekt zostanie odrestaurowany i
zagospodarowany. Wyburzono dwie przybudówki oraz
ogrodzenie. Swoje obawy związane z tą ostatnią czyn-
nością wyraziłem w mediach społecznościowych. Po-
jawiło się zapewnienie ze strony osób – jak się oka-
zało związanych z konserwatorem zabytków – że ogro-
dzenie nie było zabytkiem. Pojawia się więc pytanie,
czemu je odtworzono – zresztą w kuriozalny sposób,
same przęsła, niepołączone płotem. Do starej budowli
przyłączono zakończony półkoliście pawilon, w któ-
rym ulokowano sklepy. Wg informacji znalezionych na
nieistniejącej już stronie internetowej, zabytek wraz z
otoczeniem miał mieścić komercyjne centrum sztuki i
biznesu, hotel, restaurację i ogród. Spełzło to na ni-
czym, dając smutny obraz ochrony zabytków w Polsce
– na elewacji zabytku wisi baner zachęcający do wyna-
jęcia budowli – z własną adaptacją.

Zajmijmy się jednak nie smutnym losem starych sie-
radzkich obiektów, a ich historią – bardzo często nie-
znaną, co się przyczynia do zmniejszonego zaintereso-
wania takimi obiektami.

Ceglany piętrowy budynek, o którym mowa wyżej,
oraz długi parterowy budynek położony na wschód od
niego, na granicy ze Szkołą Podstawową nr 1 – to ostat-
nie pozostałości sporego kompleksu budynków. Zało-
żenie to spowija mgła tajemnicy. Niewiele wiadomo o
nim nawet u konserwatora zabytków. Nie wiemy, kiedy

powstał, i czy od początku były to carskie koszary, jak
niesie wieść gminna. Choć akurat to, że były to ko-
szary, to pewne – tak podpisano pocztówkę z czasów
okupacji – „Alte Kaserne”, „Stare koszary”.

Pocztówka ukazująca „Stare koszary” - widać od pra-
wej: główne koszary, budynek transformatorni, siedzibę
kierowcy i wartownię, dalej bramę wjazdową i szopę.
Źródło: aukcja internetowa

Najstarszym dokumentem rzucającym światło na
koszary jest niewielki plan części miasta1, sporządzony
w 1908 r. przy okazji budowy cerkwi na dzisiejszym
placu J. Piłsudskiego. Teren koszar, wg tegoż, nale-
żał do „Monopolu” – zapewne spirytusowego. Leżał na
rogu ulicy Szpitalnej (dziś Sienkiewicza) i Kaliskiej (dziś
Kościuszki). Zajmował teren wydzielony z wytyczonego
w pierwszej połowie XIX wieku placu wojskowego. Od
wschodu sąsiadował z pozostałością tego placu prze-
znaczoną w części na cerkiew, a od północy z wąskim
paskiem tegoż. Ulica Pułaskiego nie istniała, nieco da-
lej kończyły się posesje dzisiejszej ulicy Warckiej.

Żołnierze niemieccy na tle toalety i garażu. Fot. V. Bec-
ker

Nie terenie monopolu nie zaznaczono żadnych bu-
dynków, ale nie wiadomo, czy geometra miał na celu
ich odrysowanie na wszystkich zaznaczonych na pla-
nie posesjach. Nie można więc bezspornie uznać, że
zabudowania koszar powstały po 1908 r. Bezsprzecz-
nie jednak działka, na której się znalazły, to ta sama
działka, którą posiadał monopol. Budynki mogły więc
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mieścić początkowo gorzelnię, chociaż brak ku temu
dowodów w ich architekturze.

Ciekawych informacji dostarcza pocztówka z cza-
sów I wojny światowej, ukazująca wojenne wozy pru-
skich żołnierzy na tle cerkwi. Jedno z jej wydań jest
koloryzowane – i widoczny jest na granicy placu cer-
kiewnego ceglany, parterowy budynek – ten drugi z za-
chowanych do dziś. A zatem koszary wzniesiono przed
zdobyciem Sieradza przez wojska pruskie, co nastąpiło
w 1915 r.

Dziedziniec koszarowy, w tle toaleta, garaż (parterowy),
zbrojownia i garaż (piętrowy). Fot. V. Becker

Orkiestra wojskowa na tle magazynu Fot. V. Becker

Główny budynek koszar miał reprezentacyjny,
ozdobny ceglany front i widnieje na dość wielu przed-
wojennych zdjęciach. Czy w okresie międzywojennym
budynki koszar pozostawały w gestii wojska? Częściowo
tak – na planie miasta z 1934 r. oznaczono to miejsce
jako koszary saperów. Jednak w głównym z budynków
ulokowano także w pewnym momencie sąd grodzki,
przy czym ten rodzaj sądów wprowadziła ustawa ze
stycznia 1929 r. W czasach okupacji budynki pełniły
chyba wyłącznie funkcję wojskową. Istnieje wiele zdjęć
niemieckich żołnierzy w czasie różnych aktywności na
terenie koszar. Pozwalają one poznać architekturę po-
zostałych budynków kompleksu. Natomiast informacje
o ich funkcji uzupełnia plan całego założenia spo-
rządzony w czasie wojny2. Niżej podane tłumaczenia

nazw budynków mogą być nieprecyzyjne, gdyż jest to
fachowe słownictwo i częściowo archaiczne, stąd w
przypisie podano oryginalne określenia.

Ćwiczenia niemieckiego wojska, w tle tylna strona
głównego budynku koszar, fragment bramy wjazdowej
i wartownia. Źródło: fotopolska.eu

Dziedziniec kompleksu widziany z piętra głównego bu-
dynku koszarowego. Źródło: fotopolska.eu

W budynkach nr 1 (wspominany wyżej budynek
główny) i nr 2 (zachowany do dziś piętrowy budynek)
umiejscowiono właściwe koszary. W istniejącym co naj-
mniej do 1986 r. parterowym, podłużnym budynku o nr
3 był magazyn, do którego przylegała rampa do smaro-
wania pojazdów pod nr 17. Obok znajdowała się szopa
pod nr 4, wartownia pod nr 5, siedziba wojskowego od-
powiedzialnego za transport (Schirrmeister) pod nr 6
i stacja transformatorowa pod nr 14. Ta ostatnia sta-
nowiła narożnik przy obecnych ulicach Sienkiewicza i
Kościuszki, czyli Warthestraße i Schillerpromenade. Do
głównego budynku pod nr 1 dostawiona była niewielka
kuźnia pod nr 15. Prostopadle to głównego budynku,
wzdłuż granicy z działką szkoły, znajdował się długi
parterowy garaż pod nr 7 (zachowany do dziś), za nim
zaś w jednym ciągu zbrojownia pod nr 8, która była
w części piętrowa i przylegający do niej prostopadle
garaż z toaletą pod numerami 9 i 10. Z nimi leżała
składnica pod nr 11, a jeszcze dalej – w północnej czę-
ści kompleksu – dwie stajnie konne pod numerami 12
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i 13 oraz budynek pod dachem spadzistym o nieznanej
funkcji (Schleppdach) pod nr 16. Te trzy ostatnie bu-
dynki dobudowali prawdopodobnie Niemcy, gdyż nie
ma ich na planie miasta z 1934 r. Przypuszczalnie były
to obiekty drewniane. Kompleks koszar ogrodzony był
w części ścianami budynków, w części – od wschodu,
południa i północy wysokim murem, a od zachodu w
części murem, a w części – zachowanym do niedawna
płotem o murowanych przęsłach. Od zachodu znajdo-
wały się dwie bramy – jedna w płocie, druga w murze,
na południe od pierwszej.

Festyn (?) na terenie koszar, w tle garaż oraz budynek
szkoły podstawowej Źródło: aukcja internetowa

Główny budynek koszar widziany od ul. Tadeusza Ko-
ściuszki Fot. V. Becker

Wszystkie budynki przetrwały wojnę i w 1947 r. zo-
stały ponownie i – chyba po raz ostatni – naniesione
na plan, to znaczy na szkice geodezyjne wykonane
przez Zbigniewa Zapaśnika. Teren przejęło Minister-
stwo Obrony Narodowej. Jednak niedługo potem pra-
wie cały kompleks wyburzono. W miejsce głównego
budynku wzniesiono dwa bloki mieszkalne, stojące do
dziś. Teren bloków wraz z podwórzem odgrodzono od

pozostałej części dawnych koszar. W 1986 r. dwa z
pozostałych budynków sfotografował Janusz Marszał-
kowski.

Budynki koszarowe nie doczekały się wzmianki
chociażby w Leksykonie Miasta Sieradza, zapewne za
sprawą małej wiedzy o tych obiektach. Przytoczone
wyżej informacje stanowią pewne uzupełnienie, jed-
nak wciąż brakuje kluczowej informacji o tym, kiedy
i dlaczego powstał ten zespół budynków. Te informa-
cje być może uda się uzupełnić przez zapoznanie z
przedwojenną księgą wieczystą nieruchomości, której
nie posiada sieradzki Oddział Archiwum Państwowego
w Łodzi – zapewne więc przechowuje ją sieradzki sąd.
Niestety, dostęp do zgromadzonych tam starych ksiąg,
często sięgających początków XIX wieku i prawnie za-
mkniętych, jest utrudniony ze względu na charakter in-
stytucji, ale nie niemożliwy. Pozostaje więc liczyć na
życzliwość, która niechybnie przyczyni się do dalszego
rozwoju wiedzy o Sieradzu.

Postscriptum
Już po zredagowaniu i korekcie tego artykułu Au-

tor przypadkowo natrafił na album Łódź, której nie
ma autorstwa Krzysztofa R. Kowalczyńskiego, przed-
stawiający fotografie i opisy nieistniejących już łódz-
kich obiektów. Strona 32 tej publikacji poświęcona jest
wytwórni wódek wybudowanej w latach 1900–1901 na
skraju lasu miejskiego. Autorzy informują, że stało się
to zaraz po wprowadzeniu w Rosji monopolu państwo-
wego na wyrób i sprzedaż alkoholu. Na zdjęciu widzimy
szereg neogotyckich ceglanych budynków, do złudzenia
przypominających te z fotografii sieradzkich. Ponieważ
na mapie z 1908 r. teren późniejszych koszar zajmo-
wał właśnie monopol, zagadka powstania omawianego
kompleksu budynków w Sieradzu wydaje się rozwią-
zana. Podobnie jak w Łodzi, musiały zostać wzniesione
w celu magazynowania wyprodukowanych – prawdo-
podobnie w pobliskiej gorzelni – wyrobów alkoholo-
wych.

Przypisy:

1 Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu (dalej:
APŁOS). Akta notarialne, kancelaria i rocznik nieustalone; za prze-
kazanie fotokopii planu i informacji o niej dziękuję p. Markowi
Urbańskiemu.

2 APŁOS, Zbiór kartograficzny, sygn. 700. Legenda w języku
niemieckim jest następująca: 1 – Mannschaftshaus, 2 – Mannscha-
ftshaus, 3 – Magazin, 4 – Schuppe, 5 – Wache, 6 – Schirrmeister, 7
– Garagen, 8 – Waffenmeisterei, 9 – Garagen, 10 – Abort, 11 – La-
ger, 12 – Pferdestall, 13 – Pferdestall, 14 – Trafohaus, 15 – Schmiede,
16 – Schleppdach, 17 – Abschmierrampe.
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Przerys planu koszar z lat 40.
Opr. J. Jurek na podstawie planu z Archiwum Państwowego w Łodzi Oddziału w Sieradzu, zb. kart., sygn. 700
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