PRZEWODNIK

www.iutm.pl

Plac Mirowski
Dzielnice: Śródmieście
Osiedla: Śródmieście Północne
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od dat i wydarzeń historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1730

Opis
Powstały tu Koszary Mirowskie (Koszary Gwardii Konnej Koronnej), nazwane tak od nazwiska
pierwszego dowódcy, szkockiego generała Wilhelma Miera (1680-1758).

Ciekawostki
Wytyczony w 1730 jako część założenia jurydyki Wielopole. Plac obudowano 3 parami koszar
Wielopolskich dla pułku Ułanów Królewskich pod wodzą gen. Wilhelma Miera (14 budynków). Od ul.
Chłodnej stanęła brama. W 1851 koszary przerobiono na siedzibę straży pożarnej i kamienice. Plac
zabudowano dość luźno i nieskładnie. Na przeł. XIX i XX w. plac zabudowano halami Mirowskimi,
kompleksem handlowym. W 1909 puszczono przez plac linię tramwajową. Przed wojną obok placu
biegła ul. Mirowska, biegnąc ul. Ptasią, po czym skręcała w stronę ul. Elektoralnej pod kątem
prostym. W 1944 hitlerowcy zamordowali wielu mieszkańców Woli na placu. Po wojnie odbudowano
tylko hale, zlikwidowano tramwaj. Zlikwidowano także ulicę Zatyłki, biegnącą tyłem hal w XVIII i XIX
w., dziś na miejscu parku obok hal. Alojzy Żółkowski, znakomity aktor i satyryk, ułożył taki kalambur
&bdquo;Jeśli pani chce się dostać do koszar Mirowskich, to idąc Elektoralną, proszę trzymać się
Zatyłek.
Stan obecny:
Nr 1: Hale Mirowskie: Powstały w 1899-1901 wg proj. Bolesława Miłkowskiego, Władysława Adolfa
Kozłowskiego, Apoloniusza Nieniewskiego i Ludwika Pankiewicza na miejscu pawilonów koszar
gwardii koronnej. Były to jedne z licznych kompleksów handlowych. Przed wojną handlowano tu
przede wszystkim żywnością, a także działał sklep z nasionami C. Ulrycha. We wschodniej hali, od pl.
Żelaznej Bramy, handlowano nabiałem, w drugiej rybami i mięsem. W czasie okupacji, hitlerowcy
rozstrzelali w halach ok. 5 tys. osób. Pierwszą halę odbudowano w 1950 - mieściła się tu Hala
Gwardii do lat 90 XX w., duża hala sportowa. Drugą odbudowano w 1960-2 wg proj. Zbigniewa
Pawlaka, Zbigniewa Zadrowskiego i Stanisława Kaima, dodając przeszklony front. Dziś hale dalej
pełnią rolę handlową, a wokół mieści się bazarek. Ściana boczna jednej z hal nadal podziurawiona
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jest kulami z okresu wojny po walkach 05.08.1944, kiedy hitlerowcy rozstrzeliwali pod ścianami
ludność cywilną.
~ koszary Gwardii Konnej Koronnej. Powstały w 1730-2 wg proj. Joahima Daniela Jaucha. Gwardią
dowodził generał major Wilhelm Mier. Były to trzy pary budynków, stojących wzdłuż biegnącej
środkiem ulicy. Mieściły się tu również stajnie, kuźnie, zbrojownie itp. W drugiej poł. XVIII w.
koszary zmodernizowano, a pod koniec XIX w. rozebrano większość zabudowy, oprócz dwóch
budynków przy ul. Chłodnej.
Nr 12: kamienica. Powstała przed wojną, nosiła adres ul. Mirowska 7. Po wojnie budynek został
mocno przekształcony.
Data nadania nazwy: ok. 1730 rok
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