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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Tomasz Pietras

Zapomniany koszmar.
Aleksandrów i okolice w stulecie
Wielkiej Wojny

I wojna œwiatowa – zapomniany koszmar sprzed 100 lat
Ka¿dy kto czyta³ najbardziej chyba poruszaj¹c¹ powieœæ o okrucieñstwie wojny w dziejach œwiatowej literatury – Na Zachodzie
bez zmian” Ericha Marii Remarque’a, albo chocia¿by ogl¹da³ film nakrêcony na jej kanwie, zdaje sobie sprawê, jak¹
tragedi¹ by³a I wojna œwiatowa. My, ludzie ¿yj¹cy na pocz¹tku XXI wieku czêsto ju¿
o tym zapominamy. Niewyobra¿alne okrucieñstwa II wojny
œwiatowej, która nast¹pi³a zaledwie 20 lat póŸniej: zorganizowana, masowa eksterminacja milionów ludnoœci cywilnej
– mê¿czyzn, kobiet i dzieci,
szaleñstwa krwawych dyktatorów Hitlera i Stalina, wielkie
naloty dywanowe pozostawiaj¹ce po kwitn¹cych miastach
tylko zgliszcza, wreszcie pierwsze doœwiadczenia ludzkoœci
Pocztówka z okresu I wojny œwiatowej z bomb¹ atomow¹, przes³aniaj¹ nam nieco obraz tej pierz trzema koœcio³ami i ratuszem
wszej z wojen œwiatowych, któ-
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r¹ s³usznie nazywa siê „niedokoñczonym samobójstwem
Europy”. Œmiesz¹ nas raczej,
ni¿ przera¿aj¹, ogl¹dane na
archiwalnych, niemych filmach dziwaczne mundury
(np. s³ynne niemieckie pikielhauby), przestarza³e karabiny z bagnetami, niezdarnie
poruszaj¹ce siê miêdzy liniami okopów archaiczne
czo³gi czy zwiadowcze sterowce i dwup³atowe aeroplany,
bêd¹ce na wyposa¿eniu ówczesnych armii. Zapominamy
ile ofiar nios³a za sob¹ kilkuletnia wojna pozycyjna,
przerywane szaleñczymi ofensywami i kontrofensywami
oczekiwanie na œmieræ w wielokilometrowych liniach okopów. Niewiele mówi¹ nam takie nazwy jak Ypres, Marna,
Somma czy Verdun. Pomni
mocy atomu i lasera nie pamiêtamy, jak straszne skutki
nios³y za sob¹ zmasowany
ostrza³ artyleryjski, pierwsze
karabiny maszynowe, czy ataki gazami bojowymi. Broñ
chemiczna zosta³a w³aœnie
wtedy po raz pierwszy zastosowana na tak wielk¹ skalê
Pocztówki aleksandrowskie z okresu
I wojny œwiatowej
(na froncie wschodnim po raz
pierwszy 31 stycznia 1915 r. pod Bolimowem). W okresie miêdzywojennym pamiêtano o tym jednak doskonale!
Na frontach tej wojny, nazywanej wtedy przez wszystkich Wielk¹ Wojn¹, poleg³o w ci¹gu czterech lat (1914–1918) ponad 10 milionów ¿o³nierzy. Na 19 i pó³ miliona szacowano liczbê rannych.
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Do tego trzeba doliczyæ ok. 7 milionów cywilnych ofiar dzia³añ
wojennych. Ponad 1 milion 800 tysiêcy ¿o³nierzy stracili w tej wojnie Niemcy. Niemal takie same ofiary ponieœli Rosjanie, niewiele mniejsze – 1 milion 400 tysiêcy – Francuzi. W okopach frontu
zachodniego we Francji i Belgii poleg³o ponadto 950 tysiêcy Anglików i 115 tysiêcy Amerykanów. Ogromne straty ponios³y tak¿e armie w³oska, turecka, belgijska, serbska, rumuñska, grecka,
bu³garska... Na frontach tej wojny poleg³o wielu bia³ych i kolorowych ¿o³nierzy wywodz¹cych siê z brytyjskich dominiów (Kanadyjczyków, Australijczyków, Nowozelandczyków, mieszkañców
po³udniowej Afryki) oraz brytyjskich (np. Indie) i francuskich (np.
Algieria, Senegal) kolonii w Azji i Afryce. Polskich strat wojennych zliczyæ nie sposób, bo nasi przodkowie walczyli, czêsto przeciw sobie, w ró¿nych mundurach (rzadko polskich, czêœciej rosyjskich, niemieckich, austro-wêgierskich a nawet francuskich).
Szacuje siê, ¿e na frontach I wojny œwiatowej oraz podczas walk
o granice i wojny polsko-bolszewickiej zginê³o oko³o 500 tysiêcy
polskich ¿o³nierzy i oko³o 300–400 tysiêcy ludnoœci cywilnej. To
ogromne, niewyobra¿alne wrêcz straty. W dodatku przygniataj¹ca wiêkszoœæ tych ofiar to ¿o³nierze, czyli m³odzi mê¿czyŸni w kwiecie wieku. Najbardziej wyczerpana Francja, na której terytorium
toczy³y siê najkrwawsze zmagania, nie mog³a odbudowaæ swego
potencja³u demograficznego przez nastêpne pó³ wieku.
Poddani cesarzy niemieckiego i austriackiego oraz obywatele innych walcz¹cych czy okupowanych krajów g³odowali, ¿ywi¹c
siê ró¿nymi „ersatzami”. Straty gospodarcze tak¿e by³y ogromne, wielkie obszary pól i winnic zamieni³y siê w pustyniê, wyciêto na opa³ wielkie po³acie lasów w œrodkowej i wschodniej Europie, przetopiono na armaty prawie wszystkie dzwony koœcielne.
W dodatku straszna pandemia grypy – hiszpanki, na któr¹ zmar³o 40–100 milionów ludzi, zdziesi¹tkowa³a ludnoœæ Europy, Ameryki i innych czêœci œwiata…
A wszystko zaczê³o siê niemal równo 100 lat temu – 28 czerwca 1914 r., kiedy serbski terrorysta Gawri³o Princip zastrzeli³
w boœniackim Sarajewie austriackiego nastêpcê tronu –arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego ma³¿onkê. Europa
Zachodnia przygotowuje siê do obchodów rocznicowych stulecia
Wielkiej Wojny, której symbolem sta³y siê czerwone maki. Co
roku w rocznicê zakoñczenia tej rzezi – 11 listopada (Dzieñ Pa-
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miêci) na cmentarzach wojennych i w innych miejscach pamiêci we Francji czy Belgii robi siê od nich czerwono. Przera¿aj¹ pe³ne ludzkich czaszek i piszczeli gigantyczne ossuaria w miejscach
dawnych fortów, np. Douaumont pod Verdun. A w Polsce… maki kojarz¹ siê tylko z bohaterskim zdobyciem klasztornego wzgórza Monte Cassino przez ¿o³nierzy II Korpusu gen. W³adys³awa
Andersa 30 lat póŸniej (w 1944 r.). Chocia¿ podczas dzia³añ wojennych na wszystkich frontach tej wojny zginê³o wiele tysiêcy
polskich ¿o³nierzy, wielu zosta³o inwalidami, ofiar¹ wojennego
ostrza³u, g³odu i epidemii pad³o tysi¹ce ludnoœci cywilnej, a ziemie polskie zosta³y spustoszone chyba w stopniu równie dotkliwym, jak w czasach potopu szwedzkiego, kto dziœ w Polsce pamiêta o tej Wielkiej Wojnie sprzed stulecia? Chcia³bym wiêc
w tym artykule przypomnieæ Czytelnikom o tym, co wydarzy³o
siê w naszych stronach 100 lat temu, jesieni¹ i zim¹ 1914 r.

Prolog koszmaru, czyli przypadek Kalisza
Dzia³ania wojenne na ziemiach polskich rozpoczê³y siê ju¿ na
pocz¹tku sierpnia 1914 r. Wojska rosyjskie podczas dosyæ chaotycznej ewakuacji w³adz i urzêdników niszczy³y infrastrukturê
kolejow¹. Ju¿ 2 sierpnia 1914 r. zosta³ podpalony dworzec i magazyny kolejowe w Kaliszu a 6 sierpnia wycofuj¹cy siê Rosjanie
spalili most na Warcie w Uniejowie. Na samym pocz¹tku wojny
do dramatycznych wydarzeñ dosz³o w tym¿e Kaliszu, mieœcie gubernialnym po³o¿onym niemal na samej granicy rosyjsko-niemieckiej. Prawdopodobnie pierwsz¹ cywiln¹ ofiar¹ dzia³añ wojennych w tych stronach by³ psychicznie chory ¿ebrak – niejaki
Paliwoda, który zosta³ na rogatkach Kalisza zastrzelony przez
¿o³nierza niemieckiego, w którego rzuci³ kamieniem. W odpowiedzi na ostrzelanie grupy niemieckich ¿o³nierzy wkraczaj¹cych
do miasta (okolicznoœci tego wydarzenia s¹ dosyæ niejasne), dowódca niemiecki – mjr Preusker zareagowa³ niewspó³miernymi
represjami. Kaza³ uwiêziæ i represjonowaæ kilkudziesiêciu przedstawicieli w³adz lokalnych i szanowanych obywateli, na³o¿y³ na
miasto 50 000 rubli kontrybucji, a kilka dni póŸniej – 4 sierpnia
1914 r. œródmieœcie Kalisza zosta³o ostrzelane przez artyleriê.
Specjalnie sformowane „plutony karne” przez ca³y tydzieñ (8–14
sierpnia) systematycznie niszczy³y, pali³y i grabi³y budynek za
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budynkiem, zupe³nie rujnuj¹c to jedno z najstarszych polskich
miast, a zw³aszcza jego starówkê. Sugestywny opis tych wydarzeñ znajdziemy np. w Nocach i dniach Marii D¹browskiej (Kaliniec to oczywiœcie Kalisz). Niemcom chodzi³o oczywiœcie, podobnie jak w zdobywanej w równie brutalny sposób Belgii, o zasianie
powszechnego terroru i zabezpieczenie dalszego swej marszu armii przed ekscesami ze strony ludnoœci cywilnej zajmowanych
krajów. Mieszkañcy Kalisza, przera¿eni brutaln¹ akcj¹ pacyfikacyjn¹, uciekali z p³on¹cego miasta. Wielu z nich przekroczy³o
kordony rosyjskie roznosz¹c dalej wieœci o bestialstwie nowych
okupantów. Czêœæ uchodŸców z Kalisza dotar³a do Sieradza, £êczycy, £odzi, szerz¹c panikê, ale i zmuszaj¹c organizuj¹ce siê komitety obywatelskie do podjêcia kroków maj¹cych zapobiegaæ
prowokowaniu podobnych akcji represyjnych. Do represji, konfiskat mienia i egzekucji, jednak na mniejsz¹ skalê ni¿ w Kaliszu, dosz³o tak¿e podczas zajmowania przez Niemców Czêstochowy i Bêdzina.
Do £odzi wojna zbli¿a³a siê powoli i pocz¹tkowo nie mia³a tu
tak dramatycznego przebiegu dla ludnoœci cywilnej. Zaczê³o siê
od ograniczonych represji rosyjskich w³adz wojskowych wobec
niektórych przedstawicieli mniejszoœci niemieckiej, zw³aszcza
tych posiadaj¹cych obywatelstwo Rzeszy. Za przyk³ad mog¹ tu
pos³u¿yæ losy jednego z w³aœcicieli fabryki poñczoszniczej w Aleksandrowie – Alberta Sztillera (1868–1925), pochodz¹cego z Rawicza ko³o Poznania, który po wybuchu wojny zosta³ zes³any przez
w³adze carskie do Tobolska „za niemiecki paszport”. Szacuje siê,
¿e z £odzi i okolicznych miast wywieziono w g³¹b Rosji oko³o
2000–2500 tysiêcy obywateli pañstw centralnych (Niemiec i Austro-Wêgier). Pozwolono unikn¹æ tego losu jedynie s³owiañskim
poddanym Franciszka Józefa, którzy mieli prawo ubiegania siê
o obywatelstwo rosyjskie. Dochodzi³o tak¿e dosyæ czêsto do aresztowañ i egzekucji miejscowych ¯ydów, oskar¿anych przez dowódców rosyjskich o szpiegostwo na rzecz Niemiec.
W pierwszej fazie Wielkiej Wojny niektóre miasta i miasteczka w naszym regionie (w tym sama £ódŸ) kilkakrotnie przechodzi³y z r¹k do r¹k, co powodowa³o nieraz represje ze strony
zmieniaj¹cych siê okupantów. Przyk³adem jest tu los niemieckich i ¿ydowskich hotelarzy, restauratorów, piekarzy i cukierników, którzy po pierwszym wkroczeniu wojsk niemieckich do Pa-
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bianic (19 sierpnia 1914 r.) ugoœcili nowych okupantów, chêtnie
p³ac¹cych za posi³ki markami. Gdy tydzieñ póŸniej ponownie
miasto to zajêli Rosjanie, policja ukara³a ich srogimi mandatami „z powodu przyjmowania bonów niemieckich zamiast rubli”.
Mieszkañców miasta ob³o¿ono wysok¹ kontrybucj¹, bior¹c zak³adników z grona najbogatszych obywateli, a wielu pabianiczan bez
rosyjskich paszportów deportowano wtedy w g³¹b Imperium.
Rosjanie domontowali tak¿e i wywozili w g³¹b Imperium czêœæ
infrastruktury kolejowej oraz wyposa¿enia fabryk ³ódzkiego okrêgu przemys³owego. To samo czynili Niemcy po zajêciu kolejnych
miast. Rekwizycjami objêto zw³aszcza œrodki transportu, maszyny, silniki, pasy transmisyjne i surowce zgromadzone w fabrykach i magazynach, co praktycznie unieruchomi³o prawie ca³y
³ódzki przemys³. Ca³kowitej dewastacji uleg³y w lipcu 1915 r.
wielkie zak³ady lniarskie w ¯yrardowie.

Operacja £ódzka 1914 r.
– jedna z decyduj¹cych bitew I wojny œwiatowej
Najwa¿niejszym i najtrudniejszym dla mieszkañców naszej czêœci Polski momentem okaza³y siê 2 po³owa listopada i pocz¹tek
grudnia 1914 r., gdy wokó³ £odzi armie rosyjskie i niemieckie
stoczy³y jedn¹ z najwa¿niejszych bitew
manewrowych frontu
wschodniego I wojny
œwiatowej zwan¹ Operacj¹ £ódzk¹ lub Bitw¹ £ódzk¹.
Po wygranej przez
Niemców pod koniec
sierpnia 1914 r. bitwie
pod Tannenbergiem
w Prusach Wschodnich
Niemiecki aeroplan nad £odzi¹
(propaganda niemiecka przeciwstawia³a j¹ stoczonej na tym samym terenie 5 wieków
wczeœniej bitwie pod Grunwaldem), front przesun¹³ siê na po³udnie. Rozci¹ga³ siê on na linii 300 km od W³oc³awka po Przedbórz.
W tym czasie w Galicji Rosjanie pokonali wojska austro-wêgier-
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skie, zajêli Lwów i podeszli
a¿ pod Kraków, a w trakcie
kontrofensywy w paŸdzierniku–listopadzie 1914 r. wyparli wojska niemieckie z zajêtych
ju¿
obszarów
Królestwa Polskiego, udaremniaj¹c pierwsz¹ próbê
zdobycia Warszawy (podczas
której dosz³o do próby zbombardowania miasta przez
sterowce – zeppeliny). Na
proœbê francuskich sojuszników, rosyjski sztab przygotowa³ operacjê pod nazw¹ „walec parowy” zak³adaj¹c, ¿e
sam¹ liczebnoœci¹ wojska rosyjskie pr¹ce prosto na Berlin i Wiedeñ zgniot¹ mniej
liczne oddzia³y przeciwników. Niemcy, którzy rozszyfrowali rosyjskie radiogramy
i znali plany przeciwnika,

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Niemieckie ulotki propagandowe
z czasów Bitwy pod £odzi¹
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postanowili uprzedziæ ten
atak, choæ dysponowali wtedy
na froncie wschodnim znacznie mniejszymi si³ami. £ódŸ
stanowi³a wa¿ny i dobrze funkcjonuj¹cy oœrodek przemys³owy i komunikacyjny, który
móg³by staæ siê zapleczem zaopatrzeniowym dla obu walcz¹cych ze sob¹ armii, dlatego
znalaz³a siê niespodziewanie
w centrum linii frontu.
Niemiecki atak uprzedzaj¹cy rozpocz¹³ siê 11 listopada 1914 r. uderzeniem z rejonu Torunia na W³oc³awek,
Niemiecka mapa bitwy pod £odzi¹
Kutno i £êczycê i wygran¹ bitw¹ pod Kutnem. Niemcy próbowali wbiæ klin miêdzy 1 i 2 Armiê
rosyjsk¹, otoczyæ je i zniszczyæ. Rosjanie stawiali jednak zaciêty
opór, choæ byli spychani coraz bli¿ej £odzi. Wtedy to, od oko³o 18
listopada dosz³o do najwiêkszych zniszczeñ na pó³nocnym i zachodnim przedpolu £odzi, w wyniku walk ucierpia³ m. in. Aleksandrów. Ze Zgierza i okolic Lasu £agiewnickiego oddzia³y niemieckie kilkakrotnie próbowa³y wzi¹æ £ódŸ szturmem,
napotykaj¹c jednak silny opór rosyjski. Niemcy próbowali zamkn¹æ
okr¹¿enie wokó³ 2 Armii rosyjskiej, okopanej na przedpolach £odzi. Atak znacznych si³
ruszy³ z okolic Brzezin na
Rzgów a nastêpnie w kierunku Pabianic. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ fakt, ¿e w nocy
20/21 listopada 1914 r. pod Pabianicami
zadebiutowa³a
w walce z Niemcami nowa jednostka armii rosyjskiej –
zmotoryzowana kompania kaPomnik poleg³ych ¿o³nierzy
rabinów maszynowych (pierniemieckich w bitwie pod £odzi¹
wszy w dziejach tej armii podna cmentarzu w Gadce Starej
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Ewakuacja £odzi przez Rosjan

oddzia³ pojazdów opancerzonych). Wydarzenie to wesz³o do tradycji rosyjskiej broni pancernej i wojsk zmechanizowanych.
W Gadce Starej ko³o Rzgowa, na po³udniowo-wschodnim przedpolu £odzi, Rosjanie w ciê¿kich walkach powstrzymali to natarcie niemieckie w dniach 21 i 22 listopada 1914 r. To w³aœnie w tym
miejscu znajduje siê do dziœ najwiêkszy w tej czêœci Polski, dobrze
zachowany cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej (tysi¹ce poleg³ych ¿o³nierzy pochowano po bitwie tam, gdzie zginêli). Sytuacja
sta³a siê niebezpieczna dla Niemców, gdy w kierunku £odzi wyruszy³y silne rosyjskie odwody – tzw. „oddzia³ ³owicki”. Rosjanie
byli teraz bardzo bliscy okr¹¿enia Niemców, zabrak³o im jednak
umiejêtnoœci, ¿eby sfinalizowaæ ten manewr. Niemcy musieli
zrezygnowaæ z koncepcji otoczenia Rosjan, próbuj¹c samemu
wydostaæ siê z matni i przedostaæ na pó³noc, do swych g³ównych
si³. Do spotkania obu armii dosz³o w Lesie Ga³kowskim na
wschód od £odzi. Decyduj¹cym starciem by³a stoczona 23 listopada 1914 r. bitwa o miasto Brzeziny. Niemieck¹ 3 dywizj¹ gwardii dowodzi³ tam gen. Karl von Litzmann, który po bitwie otrzyma³ miano „Lwa spod Brzezin”. Starcie to i zas³ugi genera³a
bardzo uros³y w niemieckiej propagandzie wojennej. To w³aœnie ku jego czci Niemcy w okresie II wojny œwiatowej przemianowali £ódŸ na Litzmannstadt. Ostrza³ £odzi i okolicznych miej-
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Niemiecki patrol na ul. Piotrkowskiej w £odzi

scowoœci, w tym Aleksandrowa, trwa³ nadal a nawet nasili³ siê
na pocz¹tku grudnia. Nie mog¹c okr¹¿yæ i zniszczyæ armii niemieckich wokó³ £odzi, Rosjanie wycofali siê 6 grudnia na wschód,
na liniê rzek Bzury, Rawki, Pilicy i Nidy i tam siê solidnie okopali, £ódŸ i okolice zostawiaj¹c Niemcom. Front zatrzyma³ siê
tam a¿ do wiosny 1915 r., gdy ruszy³a wielka, tym razem zwyciêska niemiecka ofensywa na Warszawê. W Operacji £ódzkiej
zwyciêstwo strategiczne odnieœli Niemcy, bo udaremnili planowan¹ rosyjsk¹ ofensywê na Berlin, która mog³a przes¹dziæ o losach tej wojny. Zaanga¿owanie znacznych si³ niemieckich na
tym terenie os³abi³o oczywiœcie front zachodni we Francji. Pod
wzglêdem taktycznym zwyciê¿yli Rosjanie, poniewa¿ nie dopuœcili do okr¹¿enia swoich si³ w £odzi. W bitwie manewrowej po
obu stronach bra³o udzia³ ponad 600 tysiêcy ¿o³nierzy, zaœ poleg³o 110 tysiêcy Rosjan oraz 90 tysiêcy Niemców i Austriaków.
W rosyjskich, niemieckich i austriackich mundurach walczy³o
oczywiœcie tak¿e tysi¹ce Polaków, poddanych wszystkich trzech
cesarzy, a wielu z nich zginê³o w tych ciê¿kich zmaganiach wokó³ £odzi, o czym œwiadcz¹ polskie nazwiska na nagrobkach ¿o³nierzy. By³a to wiêc jedna z najwiêkszych i najkrwawszych operacji I wojny œwiatowej, najwiêksza bitwa manewrowa ca³ego
frontu wschodniego.
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Zniszczenia wojenne w Aleksandrowie i okolicy
W pocz¹tkach XX wieku Aleksandrów, choæ pozbawiony praw
miejskich i formalnie bêd¹cy osad¹ w gminie Bru¿yca, prze¿ywa³ okres drugiego uprzemys³owienia. By³ ju¿ dosyæ znacznym,
bo prawie 10-tysiêcznym oœrodkiem przemys³owym, nastawionym na dziewiarstwo i poñczosznictwo, a pod wzglêdem gospodarczym i komunikacyjnym (linia tramwajowa od 1910 r.), w³¹czonym w orbitê wp³ywów wielkiej £odzi. Sytuacjê polityczn¹
Aleksandrowa komplikowa³ fakt jego trójnarodowego charakteru. Od chwili za³o¿enia osady w 2 dekadzie XIX w., a¿ po wysiedlenie po II wojnie œwiatowej, najliczniejsz¹ i najsilniejsz¹
ekonomicznie spo³ecznoœci¹ byli u nas Niemcy wyznania ewangelickiego, w zdecydowanej wiêkszoœci trwaj¹cy przy swym jêzyku, tradycjach, obyczaju i odrêbnoœci religijnej. Reprezentowali oni raczej powœci¹gliwe, ostro¿ne, a czasami wrêcz
nieprzychylne stanowisko wobec polskich powstañ narodowych

Tablica na aleksandrowskim cmentarzu upamiêtniaj¹ca poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich: Poleg³ym ¿o³nierzom, wiernym towarzyszom broni – komendantura miejscowa w Aleksandrowie 1916
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XIX w. skierowanych
przeciw Rosji. W przededniu I wojny œwiatowej
stanowili jakieœ 44%
mieszkañców
osady.
W ich rêkach znajdowa³a siê wiêkszoœæ fabryczek poñczoszniczych
i nieruchomoœci. Drug¹
pozycjê zajmowali w tym
czasie ¯ydzi, stanowi¹cy
31% ludnoœci ówczesnego Aleksandrowa. Od
Pocztówka z lat 1914/1915
chwili osiedlenia siê tu
pokazuj¹ca brak koni
chasydzkiego cadyka
i rabina Chanocha (1866
r.), miasteczko stanowi³o dla tej spo³ecznoœci
wa¿ny i znany oœrodek
religijny. Ludnoœæ polska, choæ od pocz¹tku
obecna w Aleksandrowie, a¿ do okresu miêdzywojennego stanowi³a
mniejszoœæ (25%), w dodatku upoœledzon¹ ekonomicznie. Polska dzia³alnoœæ
narodowa
Pocztówka z lat wojny
pokazuj¹ca kolejki przy sprzeda¿y m¹ki
i patriotyczna organizowa³a siê g³ównie wokó³
katolickiej parafii œw. Rafa³a. Od 1903 r. dzia³a³ w osadzie chór
polski, zarejestrowany nieco póŸniej jako Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”. Strajkom i manifestacjom robotniczym w 1905 r.
towarzyszy³ tak¿e u nas strajk szkolny i ¿¹dania polonizacji szkolnictwa. Polacy i Niemcy s³u¿yli w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Aleksandrów £ódzki, wtedy zwany jeszcze £êczyckim, poniós³
znaczne straty w wyniku ostrza³u artyleryjskiego zwi¹zanego ze
wspomnian¹ wy¿ej Operacj¹ £ódzk¹. W pobli¿u po³udniowych
granic osady przebiega³a w listopadzie i grudniu 1914 r. linia
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okopów niemieckich. 19
listopada 1914 r. prasa
³ódzka („Rozwój”) pisa³a: „Jak nam donosz¹
z Aleksandrowa, huk
kanonady armatniej by³
tak silny, i¿ od wstrz¹œnienia powietrza popêka³y szyby we wszystkich
oknach.
Poniewa¿ bombardowanie miasta przez NiePocztówka z lat 1914/1915
mców nast¹pi³o nagle
pokazuj¹ca rozdawanie wêgla ubogim
i niespodziewanie, przeto od wybuchu pocisków artyleryjskich pad³o wiele osób z ludnoœci cywilnej Aleksandrowa, b¹dŸ ra¿onych bezpoœrednio szrapnelami lub granatami, b¹dŸ te¿ zabitych padaj¹cymi belkami
i rumowiskami domów”.
Aleksandrów kilkakrotnie w trakcie tych walk znalaz³ siê pod
ostrza³em artyleryjskim, niezwykle groŸnym ze wzglêdu na przewa¿nie drewnian¹ zabudowê osady. Ostrza³owi towarzyszy³a oczywiœcie panika, ludnoœæ chroni³a siê w piwnicach domów, wielu
mieszkañców opuœci³o Aleksandrów, skazuj¹c siê tym samym na
wojenn¹ tu³aczkê. Szczególnie mocno ucierpia³a zabudowa ul.
Lutomierskiej (obecnie
11 Listopada), gdzie pociski artyleryjskie zniszczy³y wiele budynków
i wznieci³y po¿ary. Zniszczona zosta³a tak¿e
po³udniowa strona zboru ewangelickiego (przy
zachodniej pierzei rynku) oraz stara szko³a
i nale¿¹ce do niej budynki gospodarcze (przy
ulicy Koœcielnej, naBrak opa³u i ubóstwo doprowadza³o ludzi do
przeciwko koœcio³a karozpaczy i czynów nielegelnych. Fotografia
tolickiego œw. Rafa³a).
pokazuje masowy rabunek drewna na Polesiu
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Koœció³ ewangelicki zosta³ wyremontowany dopiero w latach
1926–1930. Ofiar¹ po¿aru wywo³anego ostrza³em w listopadzie
1914 r. pad³ tak¿e stuletni zajazd, za³o¿ony jeszcze przez Rafa³a Bratoszewskiego.
Dzia³a obu walcz¹cych armii ostrzela³y osadê Aleksandrów po
raz drugi zapewne na pocz¹tku grudnia 1914 r. (przed 6 grudnia). Podawany w dawniejszych opracowaniach pocz¹tek 1915
r. to chyba pomy³ka, bo Rosjanie zostali ostatecznie wyparci z tych
okolic jeszcze w grudniu. I tym razem pociski pada³y w samym
centrum Aleksandrowa. Rozbite zosta³y domy przy rynku oraz
przy ul. Koœcielnej i Bankowej, uszkodzono m. in. fabrykê poñczosznicz¹ Gothilfa Knappego, a w wielu innych budynkach powypada³y szyby.
Cmentarz wojenny z tego okresu znajdowa³ siê w po³udniowej czêœci osady – ko³o tzw. Piaskowej Góry (niedaleko szosy lutomierskiej). W 1916 r. miejscowa ludnoœæ niemiecka przenios³a prochy kilku zidentyfikowanych ¿o³nierzy poleg³ych w tych
walkach na miejscowy cmentarz ewangelicki przy ul. Koœcielnej
(obecnie Wojska Polskiego), co upamiêtnia istniej¹ca do dziœ
kwatera wojenna. Pozosta³oœci po cmentarzu wojennym z okresu bitwy ³ódzkiej mo¿na by³o jeszcze niedawno odnaleŸæ na wydmach na po³udnie od miasta.
Trudno precyzyjnie ustaliæ rozmiary szkód w zabudowie Aleksandrowa powsta³ych w czasie bitwy pod £odzi¹. Ju¿ po zakoñczeniu wojny w oficjalnych publikacjach szacowano, i¿ rozbitych zosta³o 40% budynków. S¹dz¹c jednak ze stanu osady w 1918 r. wydaje
siê, ¿e szacunki te by³y mocno przesadzone. Wojnê przetrwa³y bowiem wszystkie du¿e gmachy po³o¿one w rynku, m. in. oba koœcio³y (ewangelicki i katolicki) i przyleg³e do nich plebanie, ratusz i pobliskie jatki piekarsko-rzeŸnicze. Ocala³y równie¿ najwiêksze
zak³ady przemys³owe bran¿y poñczoszniczej, m. in. fabryki Greilicha, Freya, Schultza i Pfeiffera, maj¹ce najwiêksze znaczenie dla
pozycji gospodarczej osady po wojnie. Podjête po 1918 r. prace nad
ustaleniem szkód wywo³anych dzia³aniami wojennymi wykaza³y,
i¿ zniszczonych zosta³o 37 budynków mieszkalnych ze 185 mieszkaniami. Rozbitych zosta³o tak¿e sporo budynków gospodarczych przyleg³ych do domów mieszkalnych. Pierwszych ³¹cznych
szacunków zniszczeñ wojennych w ruchomoœciach i nieruchomoœciach dokonano ju¿ w 1915 r., ustalono wtedy, ¿e wynosz¹ one
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1,5 mln rb. Ju¿ po zakoñczeniu wojny oceniono, ¿e szkody w zabudowie wynios³y 2 mln marek wed³ug kursu z 1919 r.
Wycofuj¹ce siê na pocz¹tku grudnia 1914 r. oddzia³y rosyjskie dokonywa³y licznych rekwizycji i rabunków, zajê³y np. m³yn
Ignacego Ciesio³kiewicza wraz z zapasami zbo¿a. Mieszkañców
Aleksandrowa zapêdzono do robót fortyfikacyjnych. Po klêsce armii carskiej wkroczy³y do osady wojska cesarza Wilhelma II. Pierwszy oddzia³ niemiecki pojawi³ siê tu ju¿ 20 sierpnia 1914 r., ale
ostatecznie Niemcy zajêli Aleksandrów w tym samym czasie co
£ódŸ, czyli 6 grudnia tego¿ roku.

Dramat Konstantynowa i jego mieszkañców
Miastem, które najbardziej w regionie ucierpia³o w wyniku dzia³añ wojennych w pocz¹tkowej fazie I wojny œwiatowej nie by³ jednak wcale Aleksandrów, a pobliski Konstantynów £ódzki. W czasie
tzw.
Operacji
£ódzkiej, gdy toczy³y ze
sob¹ walki 9 armia niemiecka z 2 i 5 armi¹ rosyjsk¹, Konstantynów
znalaz³ siê na samej linii
frontu i na prze³omie listopada i grudnia 1914 r.
zosta³ w powa¿nym stopniu zniszczony. Osada ta
znalaz³a siê w strefie bezpoœrednich dzia³añ wojennych ju¿ 18 listopada,
tutaj niemieckie korpusy
gen. Augusta Mackenzena – II, XVII i XX toczy³y walki z wojskami rosyjKonstantynów to „martwe miasto”, które cierskimi. Ofiar¹ ostrza³u
pia³o a¿ do zniszczenia podczas wypêdzania
artyleryjskiego pad³y oba
Rosjan – pocztówka niemiecka
koœcio³y (katolicki i ewangelicki), fabryki oraz liczne domy prywatne. Najbardziej ucierpia³y wówczas ulice: Pabianicka, D³uga i £ódzka (ich zniszczenia widaæ na pocztówkach).
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Do ogromnych zniszczeñ wywo³anych przez ostrza³ i bezpoœrednie walki na ulicach i wokó³ osady dosz³y jeszcze rabunki
i rekwizycje dokonywane przez w³adze wojskowe obu walcz¹cych
stron, gdy miasteczko przechodzi³o z rak do r¹k. Najwiêkszy
dramat dotkn¹³ wtedy miejscow¹ ludnoœæ niemieck¹ (dominuj¹ca pod wzglêdem liczebnoœci i pozycji gospodarczej
w osadzie), któr¹ podejrzliwi
Rosjanie uznali za niebezpiecznych szpiegów i potencjaln¹
„13 kolumnê”. Przymusowego
wysiedlenia, represji, kontrybucji i rabunków nie uniknêli
jednak tak¿e konstantynowianie polskiego czy ¿ydowskiego
pochodzenia, ich firmy prywatne oraz stowarzyszenia.
Zniszczenia konstantynowskiego
koœcio³a aktolickiego ogl¹dane
z zewn¹trz
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Zniszczenia konstantynowskiego koœcio³a katolickiego wewn¹trz

Prasa ³ódzka tak relacjonowa³a te wydarzenia: „Lini¹ konstantynowsk¹ doje¿d¿a siê tylko do Srebrnej. Wjazd do Konstantynowa jest niemo¿liwy z powodu ca³kowitego zburzenia miasta
przez artyleriê, g³ównie niemieck¹. Ostrza³ artylerii trwa³ tu od
18 listopada przez kilka kolejnych dni. Czego nie rozbi³y pociski, spopielone zosta³o przez wielki po¿ar, którego nie by³o komu
gasiæ, gdy¿ ludnoœæ miasta zosta³a wczeœniej ewakuowana przez
wojska rosyjskie. Teraz zrujnowany Konstantynów jest niemal
ca³kiem wyludniony”.
Ogrom zniszczeñ dokumentuj¹ liczne karty pocztowe z Konstantynowa pokazuj¹ce ruiny obu koœcio³ów oraz wypalone kikuty domów przy g³ównych placach i ulicach miasteczka. Nie wiem
czy kolejna relacja prasowa z Konstantynowa jest wiarygodna,
ale z pewnoœci¹ budzi grozê: „Podobno podczas ostrza³u miasta
jeden z pocisków spad³ na plebaniê i oderwa³ g³owê 16-letniej
siostrzenicy proboszcza. W opuszczonym ju¿ przez ludnoœæ i wci¹¿
ostrzeliwanym mieœcie ksi¹dz owin¹³ cia³o dziewczyny przeœcierad³em, po czym z nara¿eniem ¿ycia sam zaniós³ je do Srebrnej,
by pochowaæ na cmentarzu przy tamtejszym koœció³ku”.
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Ruiny kamienic i koœcio³a ewangelickiego w Konstantynowie

Sporo szczegó³ów tych dramatycznych wydarzeñ z pocz¹tku
Wielkiej Wojny znamy dziêki relacji pierwszego powojennego
prezydenta £odzi, Aleksego R¿ewskiego, który pracowa³ wówczas w podmiejskich liniach tramwajowych. By³ on socjalist¹ zwi¹zanym z obozem niepodleg³oœciowym i mo¿e dlatego jego relacje s¹ mocno przesadzone i tak jednostronnie antyrosyjskie,
powinniœmy jednak uznaæ ich wartoœæ, bo by³ naocznym œwiadkiem: „Wszystkie sklepy i domy zosta³y zrabowane, a czego nie
zrabowano, to wywieziono karetkami sanitarnymi do £odzi; z fabryk miejscowych wywieziono ca³e stosy towarów. Koœció³ usi³owano zrabowaæ w oczach miejscowego ksiêdza Giebartowskiego.
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Dopuszczono siê gwa³tów, bezecnych w³amañ i pospolitych z³odziejstw... Codziennie granaty wy³y, celuj¹c w wie¿e koœcielne,
na których umieszczone by³y punkty obserwacyjne rosyjskiej artylerii. Po kilku dniach run¹³ koœció³ ewangelicki, a po dwóch tygodniach koœció³ katolicki, jako ofiary posterunków wojskowych,
a nastêpnie ca³e pó³ miasteczka leg³o w gruzach. (…) Po kilka
dni poniewiera³y siê na placach zw³oki Bogu ducha winnych miejscowych tkaczy, odwróconych twarz¹ ku ziemi, opuchniêci, wygl¹dali okropnie”.
Doszczêtnie zosta³ zbombardowany koœció³ katolicki Narodzenia NMP, pozosta³y z niego tylko ruiny. Koœció³ ewangelicki
ucierpia³ w równie powa¿nym stopniu, zosta³ ca³kowicie spalony, pozosta³y tylko go³e mury wie¿y, a nawy koœcielne by³y do po³owy zwalone, plebania zosta³a uszkodzona przez pociski armatnie i spl¹drowana. W listopadzie 1914 r. wojska rosyjskie
zniszczy³y i po czêœci zarekwirowa³y sprzêt stra¿acki i nieruchomoœci przy Ma³ym Rynku nale¿¹ce do Stra¿y Ogniowej w Konstantynowie. Powa¿ne straty w wyniku ostrza³u i konfiskat dotknê³y wiele firm niemieckich w³aœcicieli oraz polskie
Stowarzyszenie Œpiewacze „Lutnia” i cech piekarzy.

Ostrza³ Lutomierska
Do znacznych zniszczeñ w wyniku ostrza³u artyleryjskiego dosz³o tak¿e w pobliskim Lutomiersku. Znajdowa³ siê tu dawny klasztor reformatów z XVII wieku, skasowany przez w³adze rosyjskie w 1864 r. Jesieni¹ 1914 r., w wyniku ostrza³u niemieckich
armat, sp³on¹³ dach i zawali³y siê prawie wszystkie sklepienia
dawnego klasztoru, oprócz fragmentu sklepienia nad zakrysti¹.
Z obiektu, który przez wieki uchodzi³ za wizytówkê miasta, pozosta³y tylko stercz¹ce „zrujnowane mury i kominy”. Spali³a siê
równie¿ drewniana synagoga Hilela i dawny dwór Aleksandra
Soko³owskiego. Klasztor reformatów ograbiono, a Niemcy wywieŸli cenne archiwum klasztorne. Widoczn¹ pami¹tk¹ po tych
dramatycznych wydarzeniach s¹ kule armatnie wmurowane w fasadê koœcio³a parafialnego, który tak¿e ucierpia³ w wyniku ostrza³u, choæ w mniejszym stopniu ni¿ klasztor. Osada Lutomiersk
wysz³a z I wojny œwiatowej „okaleczona i zubo¿a³a”. Jeszcze
w 1925 r. nowo mianowany proboszcz – ks. Stefan NiedŸwiedzki
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Zniszczenia wojenne w Lutomiersku

tak opisywa³ stan obiektów sakralnych w Lutomiersku: „Widok
smutny przedstawia³ siê oczom moim – koœció³ parafialny we-
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wn¹trz poszarpany od granatów z r. 1914, dzwony zabrane, organy doszczêtnie zniszczone, plebania równie¿ podziurawiona,
kawa³ szczytu wyrwany, wewn¹trz brudna. Klasztor w gruzach
prawie stoj¹cy (…) ”. Cmentarz wojenny, na którym pochowano oko³o 300 ofiar walk wokó³ Lutomierska w grudniu 1914 r.
znajduje siê w pobliskiej wsi Bechcice (miêdzy Lutomierskiem
i Konstantynowem).

Zniszczenia w innych okolicznych miasteczkach
Po³o¿ony na pó³nocny-wschód od Aleksandrowa oraz na pó³noc
od £odzi Zgierz – wa¿ny oœrodek przemys³u w³ókienniczego i chemicznego – nie ucierpia³ w wyniku bezpoœrednich dzia³añ wojennych, ostrza³u artyleryjskiego czy walk ulicznych, bo jesieni¹ 1914
r. znalaz³ siê nieco dalej od linii frontu. Prasa ³ódzka donosi³a
jednak kilkakrotnie, ¿e Zgierz p³onie. Pewnie ucierpia³y wtedy
g³ównie drewniane domy na jego przedmieœciach.
Mniej szczêœcia mia³o pobliskie miasteczko G³owno, po³o¿one na wschód od Zgierza. W koñcu listopada 1914 r., w wyniku
dzia³añ zbrojnych zosta³o ono mocno zniszczone. Ostrza³ artyleryjski wywo³a³ seriê po¿arów, które jeszcze zwiêkszy³y skalê
zniszczeñ. Obliczono, ¿e blisko 25% budynków uleg³o zniszczeniu, sp³onê³o prawie ca³e œródmieœcie. Taki los spotka³ m. in.
miejscowy koœció³ parafialny pw. œw. Jakuba, który w dniu 28 listopada 1914 r. sp³on¹³ prawie w ca³oœci. Ocala³a tylko jedna
œciana prezbiterium oraz czêœæ wyposa¿enia (m. in. figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem i lichtarze), które uda³o siê wiernym
wynieœæ z po¿aru. Symboliczny wymiar mia³y nabo¿eñstwa odprawiane przy pozosta³ej z koœcio³a g³owieñskiego œcianie prezbiterium. Jednak ju¿ latem 1915 r. rozpoczêto odbudowê zniszczonych budowli.
21 listopada 1914 r. niemiecki ostrza³ artyleryjski ze Rzgowa
powa¿nie uszkodzi³ koœció³ w Tuszynie. W trakcie jesiennych
walk mocno ucierpia³ te¿ Stryków. WyraŸnych œladów wojny doœwiadczy³ koœció³ pod wezwaniem œw. Marcina. Podczas tocz¹cej
siê w Strykowie bitwy Niemców z Rosjanami dozna³ on ciê¿kich
uszkodzeñ od pocisków artyleryjskich. Ze starych fotografii widaæ zburzone wie¿e i podziurawiony dach. Z miejscowoœci po³o¿onych nieco dalej trzeba wspomnieæ zw³aszcza o Brzezinach,
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gdzie toczy³y siê zaciête walki uliczne. Zajêcie miasta przez oddzia³ gen. Karla Litzmanna wieczorem 23 listopada by³o, jak ju¿
wspomnia³em, punktem zwrotnym Operacji £ódzkiej. Zaciête
walki toczy³y siê jesieni¹ 1914 r. równie¿ o £êczycê, £owicz,
Skierniewice, Piotrków…

£ódŸ miastem przyfrontowym,
zniszczenia miasta i przedmieœæ
Miasto bêd¹ce stolic¹ regionu tak¿e ponios³o znaczne straty materialne w wyniku ostrza³u artyleryjskiego oraz pierwszych w dziejach Polski bombardowañ lotniczych. Wieczorem 19 listopada
1914 r. na pó³nocy £odzi linia frontu przebiega³a pó³koliœcie – od
Aleksandrowa poprzez Zgierz do Strykowa. Kiedy wojska niemieckie zosta³y wyparte przez Rosjan na liniê Zgierz – Stryków,
Niemcy ukryli siê w Lesie £agiewnickim, kontynuuj¹c ostrza³ artyleryjski i ponawiaj¹c szaleñcze szturmy w kierunku £odzi. Zaciêtym walkom piechoty i konnicy obu armii towarzyszy³a kanonada armatnia. Front przesuwa³ siê kilkakrotnie na obszar Lasu
£agiewnickiego, aby ostatecznie roz³o¿yæ siê na jego po³udniowym skraju ko³o kolonii Rogi. Zniszczeniu uleg³y wtedy m. in.
eleganckie wille letniskowe na Rogach: Zochna, Grabówka,
Sprz¹czkowskiego. Do dziœ spotkamy w Lesie £agiewnickim œlady okopów z tych czasów – np. tzw. Rusk¹ Górê w uroczysku Skotniki. Uszkodzony zosta³ ostrza³em pa³ac Heinzlów w Julianowie,
willa Langego i fabryka Weissa w Radogoszczu… Mieszkañcy
£agiewnik, Arturówka, Marysina i Rogów uciekali w panice w kierunku centrum £odzi. Jeœli wierzyæ relacjom prasowym, ³odzianie ewakuuj¹cy siê w panice z Ba³ut czy Radogoszcza spotykali
w centrum £odzi inne grupy mieszkañców uciekaj¹ce przez
ostrza³em niemieckim z Chojen czy D¹browy, nigdzie nie by³o
bowiem bezpiecznie, a miasto by³o w tych dniach szturmowane
przez Niemców z kilku stron jednoczeœnie. Pierwsz¹ ofiar¹ bomb
zrzucanych na £ódŸ by³ podobno 13-letni uczeñ Edward Gos³awski, który zgin¹³ przy ul. Przêdzalnianej.
Prasa ³ódzka pisa³a: „Po¿ary i ³uny dooko³a £odzi, co wieczór
niebo to na po³udniu, to na zachodzie, to na pó³nocy zalewa siê
krwawo. Zewsz¹d s³ychaæ z³owieszcze, rozpaczliwe wo³anie: Gore! Gore dooko³a £odzi, gore na przedmieœciach, gore po ca³ej
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ziemi polskiej, kêdy stanie noga najeŸdŸcy! A lud jêczy i p³acze,
bo mu zniszczono wszystko, zabrano ostatnia krowinê, wziêto
siwka, zjedzono prosiaka, wywieziono zbo¿e z zasieka, pozostawiaj¹c jego samego z… nêdz¹”. W wyniku ostrza³u artyleryjskiego i po¿arów z listopada i pocz¹tku grudnia 1914 r. ucierpia³y
szczególnie ³ódzkie przedmieœcia, oraz okoliczne wsie zw³aszcza
te po³o¿one na pó³noc od £odzi: Kochanówka, ¯ubardŸ, Radogoszcz i Ba³uty, okolice cmentarza ¿ydowskiego. Na po³udniu powa¿nie zniszczone by³y: Ruda Pabianicka, Chojny, D¹browa i Zarzew, na wschodzie sp³onê³y Mileszki (z trudem uratowano
zabytkowy drewniany koœció³ œw. Doroty). Miejscowoœci te w wiêkszoœci zosta³y objête granicami administracyjnymi £odzi dopiero w 1919 r. lub nawet po 1945 r. Na zachowanych zdjêciach widaæ zniszczone przez jedn¹ lub drug¹ armiê dworce i wiadukty
kolejowe, liczne uszkodzone fabryki, gmachy u¿ytecznoœci publicznej oraz prywatne kamienice i drewniane domy w ró¿nych
dzielnicach £odzi, tak¿e w œcis³ym œródmieœciu.
Prasa ³ódzka z tego okresu (listopad–grudzieñ 1914) pe³na
jest bardzo dramatycznych opisów: po¿arów i zniszczeñ wywo³anych ostrza³em artyleryjskim i pierwszymi w historii bombardowaniami miasta przez niemieckie aeroplany, wszechobecnej
paniki oraz migracji ludnoœci z zagro¿onych miejscowoœci i dzielnic, rozpoczynaj¹cej siê dopiero wojennej biedy, g³odu, braku
wêgla, opa³u, szerz¹cej siê w warunkach przyfrontowych przestêpczoœci, wojennego ba³aganu oraz rabunków, rekwizycji i odwetowych represji ze strony obu walcz¹cych wojsk wobec, zdezorientowanej szybko zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ na froncie,
ludnoœci cywilnej… Pozwolê tu sobie zacytowaæ kilka wybranych
przyk³adów ukazuj¹cych te dramatyczne wydarzenia, za znakomit¹ publikacj¹ Krzysztofa Kowalczyñskiego pt. £ódŸ 1914. Kronika oblê¿onego miasta.
Pierwsze naloty (21 listopada 1914): „Oko³o godziny 11.30 rano
rozpoczêto zrzucanie na miasto granatów z kr¹¿¹cych na bezpiecznej wysokoœci czterech aeroplanów. Wskutek tej akcji spali³ siê
dach i zburzona zosta³a czêœæ trzeciego piêtra, gdy granat spad³
na gmach fabryki Lehmanna przy ulicy Piotrkowskiej 182. Przy
ulicy Piotrkowskiej 202/204 bombê zrzucono na stoj¹cy w g³êbi
posesji czteropiêtrowy gmach fabryki Karola Hoffrichtera, który
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natychmiast stan¹³ w ogniu i w dwie godziny sp³on¹³ doszczêtnie
(…). Niemal po s¹siedzku, przy Piotrkowskiej 214 bomba zburzy³a 90-letni wówczas, czyli jeden z najstarszych w £odzi, parterowy domek tkacza, w którym mieœci³ siê kantor fabryki Jakuba
Wojdys³awskiego. Bomba zrzucona na fabrykê Salomona Barciñskiego przy ulicy Tylnej 6 wpad³a do basenu przeciwpo¿arowego
i ugrzêz³a w mule na dnie zbiornika, nie wybuchaj¹c. Inne dwie
bomby zdemolowa³y halê fabryczn¹ w gmachu firmy «Gampe i Albrecht» przy ulicy Noworadwañskiej (obecnie Rembieliñskiego).
Podczas tego improwizowanego bombardowania ucierpia³y równie¿ budynki mieszkalne”.
Ewakuacja szpitala w Kochanówce (23 listopada 1914): „Korzystaj¹c z przerwy w ostrzale dyrektor powa¿nie uszkodzonego i odczuwaj¹cego brak ¿ywnoœci szpitala w Kochanówce, doktor Antoni Mikulski decyduje siê na ewakuacjê rannych i chorych.
Rannych przewo¿ono
wyszukanymi z wielkim trudem wozami,
zwykli pacjenci szpitala oraz lekko ranni ¿o³nierze maszerowali do
miasta skrajem szosy.
Chwile grozy zapanowa³y, gdy znienacka
Uszkodzony ostrza³em szpital w Kochanówce
Niemcy spod Zgierza
rozpoczêli ponowny ostrza³ artyleryjski szosy aleksandrowskiej,
zabijaj¹c i rani¹c kilku spoœród uciekinierów. Pewna liczba chorych z zaburzeniami psychicznymi rozbieg³a siê w przera¿eniu
po okolicy i b³¹ka³a siê, straciwszy orientacjê co do swego po³o¿enia (…) 24 listopada od œwitu s³ychaæ w mieœcie odg³osy intensywnego ognia artylerii na odcinku miêdzy Zgierzem a Aleksandrowem i nowe pociski padaj¹ na terenie ewakuowanego
dzieñ wczeœniej szpitala w Kochanówce. To wojska rosyjskie podjê³y kontratak na tym kierunku, próbuj¹c odrzuciæ Niemców dalej od miasta”.
Wycieczki na pobojowisko pod Rzgowem (23 listopada 1914):
„Niemal natychmiast po ustaniu walk i opuszczeniu przedpola
£odzi przez Niemców t³umy ciekawskich ³odzian przybywa³y
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tramwajem do krañcówki rudzkiej, po czym wyrusza³y na wêdrówkê przez pobojowisko. Wœród pola ci¹gle le¿a³o ponad 3000
cia³ ¿o³nierzy niemieckich, oczekuj¹cych pochówku, podczas gdy
zw³oki ¿o³nierzy rosyjskich by³y ju¿ zebrane i wywo¿one na prawos³awne cmentarze. Wœród zamarzniêtych zw³ok krêci³y siê gromady mê¿czyzn podnieconych niecodziennoœci¹ sytuacji, dok³adnie przepatruj¹c pobojowisko i zbieraj¹c w charakterze
pami¹tek resztki uzbrojenia i wyposa¿enia poleg³ych”.
Tragiczna œmieræ w wyniku bombardowania (30 listopada
1914): „Szczególn¹ grozê wzbudzi³ wyj¹tkowo tragiczny przypadek, jaki mia³ miejsce w poprzecznej oficynie kamienicy przy ulicy Miko³ajewskiej 31 (obecnie H. Sienkiewicza). W³aœnie siada³
tam do obiadu w swym salonie 27-letni Henryk Hertzberg, syn
znanego ³ódzkiego adwokata Stanis³awa Hertzberga, inspektor
Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Przezornoœæ” z Warszawy,
przed ponad rokiem o¿eniony z córk¹ kupca Kossakowskiego, ojciec kilkumiesiêcznego dziecka. W tej w³aœnie chwili, do salonu
wpad³ pocisk artyleryjski, który wybuchaj¹c zabi³ Hertzberga
i rozerwa³ na kawa³ki s³u¿¹c¹, Waleriê Goc³owsk¹, nakrywaj¹c¹
do sto³u. Cudem ocala³a ¿ona zabitego, która wraz z córeczk¹
przebywa³a w chwili wybuchu w jednym z dalszych pokoi”.
Ostatnie bombardowanie miasta (6 grudnia 1914): „W pó³nocnej czêœci £odzi ju¿ od godziny 6 rano niemieckie szrapnele, odpalane spod Zgierza spada³y na Ba³uty i Stare Miasto. Poranny
ostrza³ trwa³ krótko, zaœ pomiêdzy godzinami 7 a 8 dwa patrole
niemieckie, licz¹ce oko³o 15 jeŸdŸców, przyby³y od strony Zgierza i Aleksandrowa. Podzieliwszy siê na ma³e grupy dokona³y rekonesansu bocznych ulic i dotarty do Starego Rynku, po czym
zawróci³y. Ogieñ artylerii niemieckiej z pó³nocy zosta³ niespodziewanie wznowiony oko³o godziny 9 rano. Na rogu ulicy Podrzecznej i Starego Rynku pocisk zabi³ 11 osób i rani³ oko³o 40.
Dalszych szeœæ osób zginê³o przy ulicy Weso³ej 12 i 17 oraz Lutomierskiej 11 i 34. Niedziela by³a dla zamieszkuj¹cych ten rejon ¯ydów zwyk³ym dniem handlowym, st¹d tak du¿a iloœæ ofiar
wœród przechodniów. Mimo trwaj¹cego ostrza³u po Starym Mieœcie kr¹¿y³y konne karetki pogotowia, odwo¿¹c rannych do szpitali (…). W tym czasie co najmniej jeden pocisk uderzy³ w Syna-
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gogê przy ulicy Wolborskiej, wybijaj¹c olbrzymi¹ wyrwê w pó³nocnej œcianie budynku. Wybuch we wnêtrzu tego domu modlitwy spowodowa³ wypadniêcie wszystkich szyb, zdemolowa³ wnêtrze i zniszczy³ du¿¹ czêœæ znajduj¹cego siê tam wyposa¿enia.
Równie¿ oko³o 9 rano wybuch³ w powietrzu szrapnel nad Nowym
Rynkiem [obecnie Plac Wolnoœci], a jego od³amki lekko rani³y
kilku przechodniów”.
Oddzia³y niemieckie wesz³y do £odzi (po raz trzeci i ostatni)
rankiem 6 grudnia 1914 r. i pozosta³y w niej a¿ do listopada 1918
r. £ódzka Milicja Obywatelska obliczy³a na gor¹co, ¿e w okresie
od 17 listopada do 6 grudnia 1914 r. zginê³o w mieœcie i na jego
przedmieœciach 135 cywilów, zaœ 99 zosta³o rannych. Uszkodzonych w ró¿nym stopniu zosta³o 291 budynków murowanych, z czego oko³o 80 w ówczesnych granicach administracyjnych £odzi.
Obecnie szacuje siê, ¿e w trakcie ca³ych dzia³añ wojennych zniszczeniu lub uszkodzeniu uleg³o w tych strefach oko³o 300 bu-
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dynków, by³o te¿ kilkuset zabitych i rannych. W skali miasta, licz¹cego przed wybuchem I wojny œwiatowej ju¿ ponad 500 tysiêcy mieszkañców, nie by³y to liczby szczególnie wielkie. Zniszczenia zabudowy miasta by³y jednak z pewnoœci¹ wiêksze ni¿ we
wrzeœniu 1939 i w styczniu 1945 r.

Gospodarcze skutki Wielkiej Wojny
dla £odzi i Regionu
Zniszczenia wojenne z okresu bitwy ³ódzkiej stanowi³y jedynie
prolog dla jednego z najtrudniejszych okresów w dziejach tej czêœci Polski – niemal czteroletniej okupacji niemieckiej, która zaowocowa³a celow¹ i systematyczn¹ dewastacj¹ ³ódzkiego okrêgu
przemys³owego oraz ogromnymi stratami gospodarczymi i demograficznymi.
Okres I wojny œwiatowej doprowadzi³ tak¿e do ogromnej dewastacji lasów miejskich. Pozbawiona opa³u ludnoœæ zim¹
1914/1915 oraz w nastêpnych latach, wyciê³a doszczêtnie tzw.
Lasek Widzewski. Podobnie zdewastowany zosta³ stary las miejski w zachodniej czêœci £odzi, zw³aszcza w s¹siedztwie terenów
zabudowanych. Do dziœ pozosta³y po nim jedynie dwa parki miejskie – Park im. ks. Józefa Poniatowskiego i Park Wolnoœci na
Zdrowiu. Jedna z dzielnic £odzi nosi do dziœ nazwê Polesie [Konstantynowskie]. Nazwa ta powsta³a w³aœnie w tych trudnych wojennych latach. Wycinane by³y na opa³ tak¿e bez ¿adnej kontroli inne okoliczne lasy i laski, w okolicach Aleksandrowa ludnoœæ
kopa³a torf, który zastêpowa³ zim¹ deficytowy wêgiel.
Dla £odzi – stolicy regionu i ca³ego okrêgu przemys³owego
najgroŸniejszy okaza³ siê jednak wcale nie ostrza³ artyleryjski,
a wydarzenia które nast¹pi³y nieco póŸniej. W okresie pierwszej
wojny œwiatowej przemys³ ³ódzki poniós³ ogromne straty materialne. W³adze niemieckie prowadzi³y politykê zmierzaj¹c¹ do
bezwzglêdnego wykorzystania zasobów surowcowych na okupowanym obszarze. Uzasadniano to wzglêdami wojennymi. Od pocz¹tku okupacji w³adze okupacyjne przyst¹pi³y do demonta¿u
i wywozu maszyn z wielu zak³adów produkcyjnych £odzi, Zgierza, Pabianic, Tomaszowa…, rekwizycji surowców i zmagazynowanych produktów, przymusowego wykupu towarów, wyw³aszczeñ i konfiskat zak³adów. Straty, które poniós³ przemys³
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okrêgu ³ódzkiego w wyniku jego celowej dewastacji szacowane
by³y na sumê 186 mln rb, a straty kapita³ów, papierów wartoœciowych i towarów pozostaj¹cych na terenach ogarniêtej rewolucj¹ bolszewick¹ Rosji na dalsze 200 mln rb. Przemys³owcy mieli równie¿ znaczne zad³u¿enia u dostawców surowców z Wielkiej
Brytanii, Francji i Niemiec, które obci¹¿a³y firmy ³ódzkie a¿ do
1930 r. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ jego bardzo powa¿nego kryzysu w okresie powojennym by³o jednak odciêcie od wschodnich
Ÿróde³ surowców (bawe³ny) i bardzo ch³onnych rosyjskich rynków zbytu.
W czasie I wojny œwiatowej £ódŸ ponios³a tak¿e ogromne straty demograficzne. Liczba ludnoœci miasta (z przedmieœciami)
spad³a w latach 1915–1918 z 630 tys. do 341 tys.. Szacuje siê, ¿e
w tym okresie straty ludnoœciowe miasta (³¹cznie z przy³¹czonymi póŸniej przedmieœciami) osi¹gnê³y oko³o 258 tys. osób, czyli
a¿ 43% ogó³u mieszkañców. Ówczesne, bardzo trudne warunki
bytowe wywar³y bezpoœredni wp³yw na obni¿enie stanu zdrowia
mieszkañców miasta oraz sprzyja³y szerzeniu siê chorób zakaŸnych. Cholera, b³onica, czerwonka, dur brzuszny i plamisty, ospa
naturalna i p³onica mia³y wysoki wskaŸnik zachorowalnoœci
i œmiertelnoœci, gruŸlica stanowi³a zjawisko powszechne. Stan
zaludnienia sprzed I wojny œwiatowej miasto £ódŸ osi¹gnê³o dopiero po 12 latach, w koñcu 1929 r. Podobnie by³o zreszt¹ w ca³ym regionie. Nie przypadkiem w³aœnie w tych latach Niemcy za³o¿yli w Aleksandrowie szpital epidemiczny znajduj¹cy siê przy
ul. Pabianickiej (stary budynek Szko³y Podstawowej nr 1).

11 listopada 1918 r. w naszym mieœcie
Noc wojny i okupacji przynios³a Polsce, w tym i naszym okolicom,
d³ugo oczekiwane przez Polaków swobody polityczne i niepodleg³oœæ. Podobnie jak w innych oœrodkach, tak i u nas, na pocz¹tku
wojny mieszkañcy powo³ali Komitet Obywatelski, maj¹cy reprezentowaæ ludnoœæ przed w³adzami okupacyjnymi. Do komitetu
tego, obok dwóch przemys³owców aleksandrowskich pochodzenia
niemieckiego – Rudolfa Schulza i Adolfa Greilicha wszed³ te¿ Polak – Adam Namys³owski. Komitet zajmowa³ siê ró¿nymi sprawami gospodarczymi oraz pomoc¹ socjaln¹. Inaczej ni¿ po wkroczeniu Niemców we wrzeœniu 1939 r., okres pierwszej okupacji
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niemieckiej z lat 1915–1918 przyniós³ zarówno niemieckiej, jak
i polskiej ludnoœci osady pewne swobody polityczne i kulturalne.
Niemcy w 1916 r. za³o¿yli pierwsz¹ szko³ê œredni¹ w osadzie –
gimnazjum koedukacyjne, które zamkniêto 3 lata póŸniej. Polakom okupanci pozwolili w listopadzie 1915 r. na spolszczenie rosyjskich dot¹d nazw ulic i placów oraz szyldów. Tolerowali tak¿e
jawn¹ i konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ patriotyczn¹, która znacznie
siê w tym czasie o¿ywi³a. Zapewne jeszcze w koñcu 1914 r. zawi¹za³o siê w osadzie pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Towarzystwo to zajmowa³o siê nie tylko krzewieniem
kultury fizycznej i organizacj¹ imprez sportowych. Od pocz¹tku
zwracano du¿¹ uwagê wychowanie patriotyczne m³odego pokolenia Polaków. „Sokó³” spe³nia³ w pewnym sensie rolê organizacji
paramilitarnej, maj¹cej przygotowywaæ kadry dla przysz³ego wojska polskiego. Pierwszym prezesem zosta³ Ludwik Lewandowski.
Funkcjê tê pe³ni³ te¿ w tym okresie Szczepan Bergander. Ju¿
w 1915 r. powsta³a w Aleksandrowie komórka konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, organizacji politycznie kierowanej
przez Józefa Pi³sudskiego i przygotowuj¹cej siê do przejêcia w³adzy w razie spodziewanej militarnej klêski Pañstw Centralnych.
Jej cz³onkami byli: Wajs, Teofil Lewandowski, bracia Olczakowie, Julian Bieñkowski, Pawe³ Majerski, Stanis³aw M³ynarczyk.
Pewnym sukcesem zakoñczy³a siê rekrutacja do Legionów prowadzona na terenie osady Aleksandrów. Z tablicy pami¹tkowej
wmurowanej w okresie miêdzywojennym w fasadê koœcio³a œw.
Rafa³a poznajemy nazwiska kilku aleksandrowian poleg³ych w walkach toczonych w 1917 r. na froncie wschodnim. Byli to: starszy
sier¿ant Stanis³aw M³ynarczyk, kawaler Orderu Virtuti Militari
sier¿ant Julian Bieñkowski, kapral Józef W³odarczyk, starszy sier¿ant Antoni Druszcz, starszy sier¿ant Kazimierz Wiœniewski oraz
szeregowi Pawe³ Majerski i Ignacy Resel. Inni ochotnicy z naszego miasteczka walczyli w Korpusach polskich formowanych po
rewolucji lutowej w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbora
Muœnickiego oraz w B³êkitnej Armii gen. Józefa Hallera formowanej we Francji.
Pod koniec wojny bardzo o¿ywi³y siê nadzieje Polaków na rych³e
odzyskanie niepodleg³oœci. Od¿y³y po kilkuletniej przerwie polskie
organizacje spo³eczne, np. Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”, którego nowym prezesem zosta³ wtedy Marcin Westwal. W ostatnich
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latach Wielkiej Wojny hucznie obchodzono rozmaite polskie narodowe rocznice. W s¹siedniej £odzi i innych miastach wielka manifestacja patriotyczna odby³a siê np. 3 maja 1916 r. – w 125 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Aleksandrowie najbardziej
znana jest manifestacja patriotyczna ludnoœci polskiej w setn¹ rocznicê œmierci Tadeusza Koœciuszki 15 paŸdziernika 1917 r. Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika Naczelnika Insurekcji zgromadzi³a
podobno prawie ca³¹ ludnoœæ osady. Gra³a wtedy orkiestra stra¿y
po¿arnej, a chór „Lutnia” wspólnie z niemieckim chórem „Polihymnia” œpiewa³ pieœñ „Patrz Koœciuszko na nas z nieba”. Pomnik
ten nie przetrwa³ kolejnej zawieruchy wojennej, zosta³ zburzony
przez Niemców w 1939 r. Kolejna du¿a manifestacja patriotyczna
odby³a siê 3 maja 1918 r., z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. I tym razem g³ównym organizatorem by³o Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”.
Niewiele da siê powiedzieæ o udziale mieszkañców Aleksandrowa w akcji rozbrajania Niemców w dniu 11 listopada 1918 r.
Na pewno przyk³adem by³y wydarzenia w £odzi, gdzie mia³o miejsce prawdziwe, dobrze przygotowane, jednodniowe antyniemieckie powstanie zbrojne. Regularne walki zakoñczy³y siê ca³kowitym rozbrojeniem i wygnaniem za³ogi niemieckiej z miasta, ale
zosta³y okupione œmierci¹ 5 polskich bojowników. Nie dosz³o
w Aleksandrowie, w przeciwieñstwie do £odzi, Sieradza czy Szadku i innych miast, do jakiœ wiêkszych, krwawych walk. Zapewne
posterunek niemiecki, znajduj¹cy siê przy Rynku, by³ niewielki
i nie widz¹cy sensu stawiania oporu oraz marz¹cy tylko o szybkim powrocie do domu po przegranej wojnie ¿o³nierze dali siê
rozbroiæ bez walki. Na szczêœcie dla nas, wycofuj¹cy siê z £odzi
na zachód silny garnizon niemiecki wybra³ drogê przez Pabianice i Zduñsk¹ Wolê. W przygotowaniach do tej listopadowej akcji z pewnoœci¹ bra³a udzia³ aleksandrowska komórka POW. Organizacja ta najczêœciej kierowa³a bowiem podobnymi akcjami
w innych miastach i miasteczkach. Byæ mo¿e wspó³pracowali
cz³onkowie „Soko³a”. Opracowania wymieniaj¹ trzech aleksandrowian bior¹cych udzia³ w tej akcji. Byli to Kazimierz Bryszewski, który dowodzi³, oraz pomagaj¹cy mu Andrzej Adamczyk i Pawe³ Szurmiñski. Wszyscy trzej byli cz³onkami miejscowego
Towarzystwa Stra¿y Ogniowej Ochotniczej. Stra¿ po¿arna mia³a wtedy charakter wielonarodowy. W jej zarz¹dzie dominowali
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jednak wyraŸnie aleksandrowscy Niemcy, fabrykanci. W 1919 r.
by³o w Aleksandrowie 75 stra¿aków, zorganizowanych w 3 oddzia³y i orkiestrê. Wszyscy trzej wymienieni uczestnicy akcji rozbrajania nale¿eli po 1919 r. do zarz¹du Towarzystwa.
Jak widaæ z powy¿szych przyk³adów, polska spo³ecznoœæ Aleksandrowa, choæ nie by³a w miasteczku wiêkszoœci¹, potrafi³a zdobyæ siê na spor¹ aktywnoœæ w okresie odbudowy niepodleg³ego
bytu pañstwowego po I wojnie œwiatowej. Jedni zaci¹gali siê na
ochotnika, walczyli a nawet ginêli w ró¿nych polskich formacjach
zbrojnych na wszystkich frontach tej wojny. Inni konspirowali
i szkolili siê wojskowo oraz rozbrajali Niemców. Jeszcze inni prowadzili aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ stawiaj¹c pomniki polskim bohaterom i œpiewaj¹c patriotyczne pieœni podczas narodowych uroczystoœci. Tak samo jak w powstaniu listopadowym –
ka¿dy s³u¿y³ polskiej sprawie jak potrafi³ najlepiej. 11 listopada
1918 r. wiêkszoœæ aleksandrowian nie sta³a obojêtnie wobec odradzaj¹cej siê niepodleg³ej Polski.
Jêdrzej Moraczewski, premier pierwszego rz¹du II Rzeczpospolitej w ten, jak¿e prawdziwy sposób relacjonowa³ wydarzenia
z listopada 1918 r., najwa¿niejszego bez w¹tpienia listopada w ca³ych dziejach Polski: „Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego sza³u radoœci, jaki ludnoœæ polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. Po 120
latach prys³y kordony (…) Wolnoœæ! Niepodleg³oœæ! Zjednoczenie! W³asne pañstwo (…) Cztery pokolenia nadaremno na tê
chwilê czeka³y, pi¹te doczeka³o”. Te historyczne s³owa, których
prawdziwoœci dowodz¹ opisywane wydarzenia, to jeszcze jeden
powód, aby pamiêtaæ o kolejnych rocznicach krwawych zmagañ
sprzed stulecia, które w efekcie przynios³y Polsce niepodleg³oœæ.
Ilustracje wykorzystane w tym artykule pochodz¹ ze strony internetowej: http://fotopolska. eu/
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