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ŻYRARDÓW – PRZYSZŁOŚĆ WCZORAJSZEGO MIASTA IDEALNEGO. 
HISTORIA UŻYTECZNA 

 
 

Abstrakt. Przedmiotem wypowiedzi były doświadczenia związane z wykorzystaniem 
historii Żyrardowa w projektach i praktyce rewitalizacji. Żyrardów rozwinął się zgodnie 
z planem z lat 70. XIX w. Główna oś komunikacyjna oddzielała osadę robotniczą od pasma 
przemysłowego, położonego wzdłuż rzeki. Tworzenie jednorodnych stref zagospodarowania 
(mieszkanie – praca), rozległe tereny zielone a także wyjątkową kompozycję przestrzenną 
uznano za ważne osiągnięcie europejskiej urbanistyki XIX w. Powstanie miasta idealnego 
było możliwe dzięki koncentracji w Towarzystwie Akcyjnym Zakładów Żyrardowskich 
wszystkich decyzji inwestycyjnych, realizacyjnych, zarządzania i planowania. 

Po upadku przemysłu lniarskiego w latach 90. XX w. fabryki uległy dewastacji. Od 
całkowitej zagłady uratowali je prywatni inwestorzy (adaptacja na lofty, usługi, produkcja 
wyrobów z lnu). Równocześnie staraniem władz miasta zrewitalizowano park, wymieniono 
nawierzchnię na wielu ulicach i placach. To jednak nie wystarczy. Konieczne stało się 
znalezienie nowych czynników miastotwórczych i wykreowanie przestrzeni dla nowych 
funkcji. Żyrardów już nigdy nie będzie miastem przemysłowym. Przyszłość miasta to 
turystyka industrialna, szkolnictwo wyższe, usługi i logistyka. Władze i inwestorzy stoją przed 
wyzwaniem pełnego wykorzystania potencjału dziedzictwa dla rozwoju miasta. 
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Żyrardów leży około 40 km od Warszawy i 90 km od Łodzi, przy linii kolei dawniej 
warszawsko-wiedeńskiej, nad rzeką Pisią, na skraju Puszczy Bolimowskiej. Liczy dziś ponad 
40 000 mieszkańców. Swoją karierę zawdzięczał przemysłowi lniarskiemu. W początku 
XX w. zakłady żyrardowskie były największym i najbardziej cenionym producentem lnu 
w Europie i Rosji, a upadek przemysłu w końcu XX w. doprowadził miasto na skraj ruiny. 
Dziś brakuje nowych czynników miastotwórczych i miejsc pracy (ponad 12% bezrobotnych). 
Wartością na skalę europejską jest jednak zachowany niezwykły, zrealizowany plan urbani-
styczny z drugiej połowy XIX w. i zachowana w 95% historyczna zabudowa. Zachowała się 
także pełna dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna i zbiór dokumentów, który pozwolił 
zbadać i zrozumieć ten fenomen.  

Układ miasta, którego początki sięgają lat 30. XIX w., został ukształtowany zgodnie 
z planem z lat 70. XIX w. W przededniu I wojny światowej przemysł żyrardowski zatrudniał 
ponad 8000 pracowników, a miasto osiągnęło wielkość pełną i optymalną (ryc. 1). Główna 
droga (z Mszczonowa przez Wiskitki do Sochaczewa) rozdziela dwa najważniejsze elementy 
miasta: pasmo przemysłowe, rozciągające się wzdłuż rzeki i osadę robotniczą. Pasmo 
przemysłowe położone wzdłuż bocznicy kolejowej składa się z Centrali, gdzie nad Górnym 
Stawem zlokalizowano m.in. tkalnie, przędzalnie i pończoszarnię i Bielnika położonego nad 
kolejnym stawem, gdzie bielono, farbowano i wykańczano tkaniny. Oba zespoły fabryczne 
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rozdziela malowniczy park, położony również nad rzeką. Układ osady robotniczej jest oparty 
na blisko kilometrowej osi kompozycyjnej, wytyczonej prostopadle do głównego obiektu 
zakładów. Biegnie ona przez rynek, sprzężony z nim plac kościelny i dalej szeroką 
wysadzaną drzewami aleją ku terenom zielonym.  
 

 

Ryc. 1. Plan Żyrardowa, 1903 r., A – osada fabryczna; B – Bielnik; C – park i rezydencje;  
D – Centrala; E – Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 

Źródło: Archiwum M. St. Warszawy, oddział w Grodzisku Mazowieckim, TAZŻ 1459 k.11, 
strefy zagospodarowania JPS 

 
Osada robotnicza składa się z regularnie rozmierzonych kwartałów zabudowy 

utworzonych przez niewielkie budynki mieszkalne. Domy otoczone są przez wypełnione 
zielenią dziedzińce. W tej części znalazły się także liczne obiekty użyteczności publicznej, 
m.in. szkoły, ochronka, przytułek, nowoczesny szpital (wzorowany na wiedeńskim), resursa, 
dom ludowy, stołówka, łaźnia. Prawie wszystkie obiekty w historycznym mieście zbudowane 
były solidnie, z czerwonej, licowej cegły, wypalanej w cegielni w Radziejowicach. Zwraca 
uwagę staranność architektonicznego opracowania i wyjątkowa dbałość o detal. 

Uhonorowany grand prix na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r. Żyrardów był 
modelową realizacją miasta idealnego, realizacją postępowych idei swego czasu [4] (ryc. 2). 
Na tle europejskim Żyrardów wyróżniał się tempem i rozmiarami rozwoju i realizacją zasad 
nowoczesnej urbanistyki, takich jak: 
 tworzenie jednorodnych stref zagospodarowania i podział funkcji mieszkanie – praca, 
 układ pasmowy (pasmo mieszkaniowe i pasmo przemysłowe rozdzielone główną osią 

komunikacyjną), 
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 wyjątkowa kompozycja osiowa placów otwartych na główny kompleks przemysłowy, 
 duża powierzchnia terenów zielonych, 
 bogaty program uzupełniający. 
 

 

Ryc. 2. Panorama Żyrardowa, 1899 r. 
Źródło: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 

 
Analiza archiwaliów, Akt Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich [1] i urzędo-

wej kartografii pozwala wyjaśnić ten organizacyjny i inwestycyjny ewenement. 
 Miasto było w całości budowane i zarządzane przez jeden podmiot, jakim było 

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich. 
 Rozwój miasta był realizowany zgodnie z planem. 
 Tereny były z wyprzedzeniem celowo skupowane i rezerwowane zgodnie z planem pod 

przyszłe inwestycje. 
 Wszystkie projekty powstawały w jednym biurze projektów (Bauamt Żyrardów), 

z wyjątkiem tzw. nowej przędzalni, która była wizytówką zakładu, a jej eksperymentalny 
projekt powstał w Pradze. 

 Prowadzono stałą dokumentację osiągnięć miasta i promocję na arenie międzynarodowej. 
 Wynajęto cegielnię w Radziejowicach, która dostarczała materiał ceramiczny dla 

wszystkich realizacji. 
 Miasto miało dynamicznych i charyzmatycznych twórców wizjonerów, właścicieli 

Europejczyków Karola Diettricha i Karola Hillego. 
Czy ta wyjątkowa historia może być użyteczna? 
Osada fabryczna została wpisana jako zabytek urbanistyki do rejestru w 1979 r., trwa 

procedura ustanowienia osady fabrycznej pomnikiem kultury. W centrum miasta zachowało 
się ponad 350 obiektów zabytkowych, w tym 201 wpisanych do rejestru zabytków. 
Co interesujące, budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej nadal pełnią swoją 
funkcję. Dziś miasto odżywa dzięki staraniom z jednej strony władz lokalnych, z drugiej – 
prywatnych deweloperów, którzy inwestują w dawnych obiektach przemysłowych. Kilka 
starych fabryk jest w trakcie przebudowy na lofty (mieszkania, handel i usługi). 
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Od wielu lat miasto skutecznie wykorzystuje fundusze unijne na rewitalizację. 
Zrewaloryzowano plac Jana Pawła II (rynek), odrestaurowano Park Dittricha, odremonto-
wano dworzec kolejowy, uporządkowano plac dworcowy (powstał parking park and drive 
dla kierowców, którzy dojeżdżają do pracy w Warszawie koleją), trwa rewitalizacja gmachu 
resursy, właściciel odnowił i przystosował do nowych funkcji tzw. Pałacyk Tyrolski. 
Równocześnie prywatni inwestorzy adaptują dawne budynki fabryczne na lofty i przestrzenie 
handlowo-usługowe a także biurowe. Tworzą nie tylko nowe powierzchnie użytkowe, ale 
przede wszystkim nowe miejsca pracy (zmorą miasta jest bardzo wysoka stopa bezrobocia). 
Przekształcono Starą Przędzalnię na lofty i galerię handlową. W sąsiednim budynku działa 
pierwsza dobra restauracja, której wnętrze zaprojektowano w duchu architektury 
industrialnej. W Nowej Przędzalni powstają ekskluzywne lofty, przyziemie będzie adapto-
wane na galerię handlową i fitness. W jedynej czynnej fabryce lnu na Bielniku kontynuuje się 
tradycyjną produkcję opartą na dawnych wzorach i technologiach. Powstał również nowy 
sklep firmowy, którego wnętrze nawiązuje do wystroju XIX-wiecznych sklepów bławatnych 
(ryc. 3). Wszystkie inwestycje poprzedzone są analizami historyczno-architektonicznymi. 
Przy odtwarzaniu pierwotnej formy i wyposażenia analizuje się archiwalne projekty i dawną 
ikonografię. Walory zabytkowe obiektów są w pełni wykorzystywane. 
 

 
Ryc. 3. Sklep Wokulskiego, sklep firmowy Fabryki Wyrobów Lnianych na Bielniku 

Fot. Z. Stępiński 
 

Pozostało jednak jeszcze wiele zdegradowanych obiektów przemysłowych. Stanowią 
one olbrzymi potencjał inwestycyjny, kryją potencjał dziedzictwa o wartości nie do 
przecenienia. Większość dawnych zabudowań postindustrialnych jest dziś własnością 
prywatną, co szalenie utrudnia przygotowanie spójnego, wieloaspektowego programu 
rewitalizacji, obejmującego nie tylko poszczególne obiekty, lecz także przylegającą do nich 
przestrzeń publiczną (ryc. 4). 
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Ryc. 4. Zdegradowana przestrzeń publiczna w Centrali, dawnej części przemysłowej 
Fot. Z. Stępiński 

 
Na zlecenie prywatnego dewelopera powstała Koncepcja urbanistyczna 

zagospodarowania rejonu Zakładów Lniarskich w Żyrardowie autorstwa Magdaleny 
Staniszkis z  zespołem, tzw. master plan dużego fragmentu miasta, obejmującego całe 
pasmo przemysłowe wraz z parkiem. Plan proponuje stworzenie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznej, integrującej poszczególne realizacje. Podporządkowany jest wizji złożonego 
organizmu miejskiego, którego głównym czynnikiem rozwoju jest turystyka przemysłowa 
i nowe funkcje miastotwórcze. Wskazuje szanse na powstanie wielofunkcyjnego centrum, 
które zintegruje dawne przestrzenie publiczne z nowo powstającymi, by z czasem stać się 
ważnym elementem miasta, aspirującego do rangi głównego ośrodka regionu Mazowsza 
Południowo-Zachodniego. Plan mógłby być podstawą wspólnych działań właścicieli 
nieruchomości i miasta, ale różnice interesów są zbyt duże, by osiągnięcie kompromisu było 
możliwe. Brak narzędzi i metod koordynacji przedsięwzięć nie tylko na całym tym obszarze, 
lecz także w skali całego historycznego organizmu miejskiego uniemożliwia jego pełne 
wykorzystanie. 

Uważa się, że żyrardowska osada fabryczna jest obecnie jedynym w Europie, 
zachowanym w całości zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego drugiej połowy XIX 
wieku. Ta cała wyjątkowa spuścizna a także niezwykłe walory krajobrazu kulturowego 
i środowiska (rzeka Pisia ze stawami, Bolimowski Park Krajobrazowy, zieleń osady 
fabrycznej) predestynuje miasto do rozwoju bogatej oferty turystyki industrialnej. To potencjał 
i podstawy, na których można i powinno się zbudować nową wizję i strategię rozwoju miasta. 
W tej sytuacji konieczne wydaje się:  
 znalezienie nowych czynników miasto- i centrotwórczych, bazujących na potencjale 

dziedzictwa miasta,  
 znalezienie właściwych funkcji dla zabytkowej przestrzeni i poszczególnych obiektów, 
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 znalezienie formuły finansowania procesów rewitalizacji, 
 stworzenie całościowego, wieloetapowego i spójnego programu działania,  
 stworzenie narzędzia skutecznego zarządzania całym terenem historycznego miasta 

i koordynowania działań wszystkich podmiotów funkcjonujących na obszarze. 
Konieczny jest spójny kompleksowy plan, nie tylko kolejnych inwestycji, ale i tak jak 

przed 150 laty operacyjny plan zarządzania całością. Konieczna jest wizja i wieloletnia 
strategia działania. Konieczne jest pełne wykorzystanie potencjału dziedzictwa i uruchomie-
nie wszystkich możliwości, jakie daje marketing urbanistyczny w stymulowaniu rozwoju 
miasta. 

Równocześnie jednak konieczne jest przekonanie lokalnej społeczności do aktywnego 
uczestniczenia i wsparcia rewitalizacji zabytkowego centrum Żyrardowa. Przekazywane 
informacje muszą być w pełni zrozumiałe, docierać na czas i zachęcać do współdziałania. 
Jest to jeden z podstawowych obowiązków władz miasta w całym procesie rewitalizacji 
żyrardowskiej starówki, zwłaszcza części, w której znajduje się osiedle robotnicze. Należy 
się spodziewać, że część mieszkańców odbierze plany remontu historycznych domów 
robotniczych jako próbę pogorszenia warunków życia (np. przeprowadzka do domów 
komunalnych, oferujących program minimum), motywowaną chęcią przygotowania dobrych 
warunków dla „innych i obcych” potencjalnych nabywców wyremontowanych mieszkań. 
Jest to również problem, z którym muszą zmierzyć się lokalne media, które powinny łączyć 
wrażliwość na ludzkie losy z racjonalną oceną programów rewitalizacji. Wszelkie działania 
mogą wywołać niezadowolenie lokalnej społeczności, zwłaszcza jeśli nie zostaną właściwie 
uzasadnione i zaprezentowane przez władze miasta. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 162 z dn. 17.09.2003) proponuje, jak się wydaje, odpowiednią dla Żyrardowa formę 
ochrony obszarowej [3]. Jest nią powołanie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu 
kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Ustawodawca nakłada 
przy tym równocześnie obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru parku, a także, co ważne, opracowanie kompleksowego 
planu ochrony. Formuła parku kulturowego obejmującego zarówno osadę robotniczą, jak 
i zespoły poprzemysłowe w granicach dawnej własności Towarzystwa Akcyjnego Zakładów 
Żyrardowskich umożliwiłaby nie tylko koordynowanie działań na całym terenie historycznego 
miasta, ale i sprawne zarządzanie tym wyjątkowym dziedzictwem. Pozwoliłaby w pełni 
wykorzystać jego unikalny potencjał dla nowego etapu rozwoju miasta. 
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ŻYRARDÓW: A FUTURE OF YESTERDAY'S IDEAL TOWN.  
A USEFUL HISTORY 

 
Abstract. The experiences we gained in heritage-based urban planning and 

revitalization of Żyrardów are the topic of our discussion. The town was developed according 
to a plan dating back to the 1870's. The main road divided workers’ settlements from the 
industrial complex located along the river. Żyrardów, with its strictly separated and 
homogeneous zones of residential, industrial and green areas, as well as a unique spatial 
composition, was recognized as an important accomplishment of European urban planning in 
the 19th century. The development of such an ideal town was possible owing to the fact that 
a single entity, The Żyrardów Factory Joint-stock Company, was responsible for all capital 
investments, decisions and planning.  

After the collapse of the linen industry in the 1990's, the factories were devastated. 
Some of them come back to life after private investments (loft adaptations, services, or 
production of linen articles). At the same time, the local government renewed the historical 
park and improved the pavement of many streets and town squares. But that was not 
enough. It was necessary to find new urban development factors and create space for new 
functions. Żyrardów will never be an industrial town again. Its future lies in industrial tourism, 
higher education, services and logistics rather. The local authorities and investors are faced 
with the challenge of developing Żyrardów in the way that makes use of the potentials of the 
town's heritage.  

Key Words: Żyrardów, revitalization, ideal town, heritage potential 
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