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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Tomasz Pietras

Od „Miasta tkaczy” do „Skarpetkowa”.
Z dziejów przemys³u Aleksandrowa
w XIX i XX wieku.

1. Miasto tkaczy – najlepsze lata (1816–1832)
Za³o¿ycielem Aleksandrowa by³ przedsiêbiorczy ziemianin – Rafa³
Bratoszewski herbu Sulima, w³aœciciel dóbr Bru¿yca Wielka i sêdzia pokoju powiatu or³owskiego. Dla presti¿u oraz w celu zwiêkszenia dochodowoœci swych w³oœci, Bratoszewski postanowi³
za³o¿yæ w po³udniowej, nieurodzajnej czêœci dóbr bru¿yckich
nowoczesn¹ osadê o charakterze przemys³owym, od pocz¹tku nastawion¹ na produkcjê sukiennicz¹. Inicjatywy takie
spotyka³y siê wówczas z aplauzem w³adz zjednoczonego z Rosj¹, autonomicznego Królestwa
Polskiego, dbaj¹cych o przyspieszenie modernizacji kraju po
wyniszczaj¹cym okresie wojen
napoleoñskich. Trudno okreœliæ
dok³adn¹ datê powstania osady
tkackiej Aleksandrów, pocz¹tkowo nosz¹cej zreszt¹ nazwê
Wierzbna (tak w legendzie najstarszego planu z 1818 r.). ZaPrymitywny pionowy warsztat tkacki
pewne mia³o to miejsce oko³o
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1816 r., gdy rozpoczêto budowê murowanego katolickiego koœcio³a paraalnego pod wezwaniem œw. Rafa³a.
Dziêki promocji powstaj¹cej osady w niemieckiej prasie, coraz liczniej zaczêli œci¹gaæ tu nowi osadnicy, zw³aszcza tkacze
pochodzenia niemieckiego, a w œlad za nimi ¿ydowscy kupcy. Niemieccy koloniœci wyznania luterañskiego ju¿ od 1782 r. docierali
w nasze okolice, pocz¹tkowo jednak dominowali wœród nich rolnicy, specjaliœci od karczunku i melioracji. W 1801 r. powsta³a
nawet odrêbna paraa ewangelicka w Rudzie Bugaj, jedna z pierwszych w tej czêœci Polski, której pastorem zosta³ Friedrich Georg
Tuve. Po za³o¿eniu miasta migracja ta znacznie siê nasili³a. Do
1830 r. osiedli³o siê w Aleksandrowie 309 rodzin rzemieœlniczych.
Dominowali wœród nich majstrowie tkacze-sukiennicy. Byli to
przede wszystkim niemieckojêzyczni ewangelicy, przybywaj¹cy
z ró¿nych zak¹tków Królestwa Pruskiego, Poznañskiego, Ziemi
Lubuskiej, £u¿yc, Saksonii... Dostawali oni od dziedzica po 2 morgi ziemi, materia³y budowlane nabywali po zani¿onych cenach,
mogli te¿ korzystaæ z lasów i ³¹k w dobrach bru¿yckich. Nap³yw
obcych rzemieœlników i powstanie nowych, przemys³owych osad
to w tych okolicach zjawisko doœæ powszechne. Za³o¿ono wtedy
m. in.: Ozorków, Tomaszów Mazowiecki, Konstantynów... W innych oœrodkach, obok starych œredniowiecznych miasteczek, wytyczono nowe dzielnice i dzia³ki dla nap³ywaj¹cych osadników.
Tak by³o w przypadku £odzi i Zgierza, które w wyniku podró¿y
inspekcyjnej Rajmunda Rembieliñskiego, zosta³y w 1820 r. podniesione do rangi tzw. „osad fabrycznych”. A¿ do upadku powstania listopadowego ci „u¿yteczni rêkodzielnicy” cieszyli siê opiek¹ i wszechstronn¹ pomoc¹ polskich w³adz rz¹dowych oraz
prywatnych w³aœcicieli dóbr ziemskich i miasteczek, w których
siê osiedlali. Potem spor¹ ¿yczliwoœci¹ darzy³y ich w³adze rosyjskie, doceniaj¹c dystansowanie siê nap³ywowych spo³ecznoœci
ewangelickich od bie¿¹cej polityki (jak rewolucyjne spiski, manifestacje czy powstania). Na wydzier¿awionych dzia³kach nowi
przybysze wznosili swe skromne, drewniane, parterowe, dwu- lub
czteroizbowe domy, czêsto istniej¹ce do dziœ (tzw. domy tkaczy),
gdzie mieœci³y siê ich mieszkania i przydomowe warsztaty. Przybysze przywozili ze sob¹ rêczne warsztaty tkackie, w³asne tradycje i wiedzê fachow¹, której nie posiadali ch³opi pañszczyŸniani
z podaleksandrowskich wsi. Nieraz rzemios³o to uprawiali ju¿ od
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paru pokoleñ, a przeludnienie i kryzys gospodarczy w rodzinnych
stronach
zmusza³ ich do emigracji „za chlebem”
na wschód.
Ju¿ w 1820 r. ludnoœæ nowej osady
tkackiej WierzbnaAleksandrowa przekroczy³a 1000 mieszkañców (dok³adnie
1083), a 2 lata póŸniej
– 3000 (dok³adnie
3086). Dla porównaPoziomy warsztat tkacki
nia ówczesna £ódŸ liczy³a zaledwie 767,
a Zgierz – 994 mieszkañców (w 1820 r.). W 1822 r. w najbli¿szej
okolicy nieco wiêksze od Aleksandrowa by³y tylko: £êczyca, Ozorków, Brzeziny i szybko rozwijaj¹cy siê Zgierz. £ódŸ, która rozpoczyna³a dopiero sw¹ przemys³ow¹ karierê, liczy³a wtedy 939
mieszkañców. Rafa³ Bratoszewski rozpocz¹³ wiêc starania
u w³adz o nadanie swojej prywatnej osadzie tkackiej praw miejskich. Aby przypodobaæ siê rz¹dowi, nada³ on miasteczku now¹
nazwê ku czci ówczeœnie panuj¹cego imperatora Rosji i króla
Polski – Aleksandra I (pogromcy Napoleona Bonaparte). Zabiegi te okaza³y siê skuteczne i 22 marca 1822 r. Aleksandrów uzyska³ decyzj¹ Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego prawa
miejskie (jako miasto III rzêdu). Nowe miasto by³o wizytowane, chwalone i podawane za wzorowy przyk³ad nowoczeœnie rozplanowanego i pomyœlnie rozwijaj¹cego siê oœrodka tkackiego.
Zawitali tu nawet osobiœcie dwaj carowie: Aleksander I Romanow oraz jego nastêpca – Miko³aj I. W dniu 6 grudnia 1824 r.
zmar³ za³o¿yciel Aleksandrowa – Rafa³ Bratoszewski. Dla Aleksandrowa by³ to powa¿ny cios, jednak jeszcze przez kilka lat miasto rozwija³o siê bardzo pomyœlnie. Dziêki gospodarnoœci wybitnego burmistrza, pochodz¹cego z Austrii Gedeona Goedela,
by³ego ¿o³nierza napoleoñskiego, miasto nie odczu³o tej straty
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Drewniany dom z XIX w. przy ul. 1 Maja, fot. M. Gumienny

tak dotkliwie. Burmistrz Goedel schwyta³ np. w 1823 r. agenta
ówczesnego w³aœciciela Kutna, senatora Antoniego Gliszczyñskiego, który próbowa³ sk³oniæ aleksandrowskich tkaczy do przeniesienia siê do tego miasta, obiecuj¹c im. m. in. po¿yczki na
zakup we³ny. Sprawa zakoñczy³a siê kompromitacj¹ dziedzica
Kutna.
O pomyœlnym rozwoju sukiennictwa w Aleksandrowie w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania miasta œwiadczy sta³y wzrost
liczby warsztatów tkackich. W 1823 r. by³o ich w tym mieœcie ju¿
200, a w rekordowym 1826 r. – 262. Jak podaj¹ ówczesne statystyki – w 1828 r. w Aleksandrowie by³y zainstalowane 143 maszyny tkackie, tzw. asortymentowe, 168 maszyn rêcznych, tzw.
pospolitych, i 260 krosien tkackich, ³¹cznie 12 740 wrzecion.
Wiêksza liczba warsztatów tkackich pracowa³a w latach 20.
XIX w. jedynie w Zgierzu i Ozorkowie, w £odzi by³o ich wtedy
jedynie oko³o 40. W 1826 r. odnotowano w Ÿród³ach 255 majstrów
– sukienników pracuj¹cych w Aleksandrowie. W 1828 r. wyeksportowano na wschód – do Rosji i Chin wyprodukowane w Aleksandrowie sukno o znacznej wartoœci 1 493 040 z³otych. S¹ to liczby bardzo znacz¹ce, nawet w skali ca³ego kraju.
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Pierwsi aleksandrowscy tkacze zazwyczaj byli
biedni. Wiêkszoœæ z nich
posiada³a tylko jeden
warsztat tkacki, na którym pracowali razem
z rodzin¹, od rana do
zmroku. Ich warsztat
pracy mieœci³ siê najczêœciej w domu, w wiêkszej
izbie (zarazem kuchni).
Zwykle pracowa³a ca³a
rodzina sukiennika – ojciec rodziny obs³ugiwa³
warsztat tkacki, a ¿ona
i dzieci wykonywa³y ró¿ne drobne prace zwi¹zane z produkcj¹. Tylko
niektórzy majstrowie zatrudniali jednego albo
kilku czeladników i to na
okreœlony czas, w sezoKoœció³ ewangelicki,
nie produkcyjnym. Spepocztówka z pocz. XX w.
cyk¹, ale i s³aboœci¹
aleksandrowskiego sukiennictwa, by³o uzale¿nienie od zamówieñ
rz¹dowych. G³ównym odbiorc¹ aleksandrowskiego sukna by³a
bowiem armia Królestwa Polskiego, w której imieniu wystêpowa³ dostawca wojskowy Neumark lub Wojskowy Komisariat
Ubiorczy z siedzib¹ w Zgierzu. Tkacze dostarczali sukno zamówione i wykonane wed³ug okreœlonych norm do tego¿ Komisariatu, a zap³atê odbierali w Kasie Obwodu w £êczycy. W zamówieniach rz¹dowych by³y dok³adnie okreœlone iloœæ, waga, a nawet
kolor sukna dla wojska (by³o ono wy³¹cznie w ciemnych barwach
– zielonej, granatowej, czarnej). Przy podpisywaniu wspomnianych umów i ich realizacji poœredniczy³ cech sukienników.
Gdy zamówieñ wojskowych by³o du¿o, aleksandrowscy tkacze
cieszyli siê dobrobytem, nieraz zatrudniali nawet dodatkowych
pracowników (czeladników, pomocników), g³ównie pochodz¹cych
z okolicznych wsi. Zdarza³y siê jednak lata, gdy zamówienia woj-
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skowe by³y realizowane w ci¹gu kilku miesiêcy, a potem dla tkaczy brakowa³o zajêcia. W³adze preferowa³y bowiem przy zamówieniach w³aœcicieli wiêkszych manufaktur oraz tkaczy osiad³ych
w miasteczkach rz¹dowych, a Aleksandrów by³ miastem prywatnym. Niektórzy próbowali wtedy przestawiaæ produkcjê na chusty we³niane, znajduj¹ce zbyt na rynku lokalnym, w okolicznych
wsiach. Inni produkowali nadal sukno przeznaczone na eksport
do Rosji czy Chin. Jednak ze wzglêdu na s³ab¹ znajomoœæ tych
odleg³ych rynków zbytu, problemy z biurokracj¹, czy natury jêzykowej, majstrowie tkaccy zwykle woleli przy zbycie towaru skorzystaæ z poœrednictwa kupców, sporo na tym trac¹c.
Powa¿ny problem stanowi³o te¿ dla nich nabywanie niezbêdnego do pracy surowca – przêdzy i we³ny owczej. W Aleksandrowie nie by³o wtedy przêdzalni, tkacze musieli wiêc zaopatrywaæ siê w ni¹ £odzi (g³ównie w przêdzalni Krystiana Teucherta),
Zgierzu czy Lutomiersku, albo kupowaæ od poœredników – na jarmarkach czy od ¿ydowskich faktorów. Dbaj¹c o „swoich” tkaczy,
Rafa³ Bratoszewski udziela³ im nisko oprocentowanych po¿yczek
na zakup we³ny. Nastêpny w³aœciciel miasta, Jan Kossowski, za³o¿y³ w 1844 r. sk³ad we³ny w Aleksandrowie. Pozostawa³y jeszcze
hipoteczne kredyty bankowe w Banku Polskim. Co najmniej kilkunastu aleksandrowskich przedsiêbiorców zdecydowa³o siê na
tê mo¿liwoœæ, dla 7 z nich zakoñczy³o siê to jednak nie najlepiej,
w 1850 r. bank przej¹³ ich domy i maszyny sukiennicze.
Aleksandrowscy tkacze mieli tak¿e problemy z wykoñczaniem
sukna produkowanego w przydomowych warsztatach. Na terenie miasta znajdowa³y siê bowiem tylko 2 stare folusze, które
nieraz w sezonie nie nad¹¿a³y z folowaniem (spilœnianiem i zagêszczaniem struktury) sukna, a czasem nawet je niszczy³y. Po
wyfolowaniu sukno farbowano, albo domowym sposobem, albo
w dwóch wyspecjalizowanych miejscowych farbiarniach. Nie by³y one jednak zbyt nowoczesne, a farby musiano sprowadzaæ a¿
spod Kalisza czy z Prus. Nastêpnie zabierali siê do pracy aleksandrowscy postrzygacze, którzy przycinali, prasowali i nadawali
tkaninom wymagan¹ gruboœæ i œcis³oœæ. Wykorzystywali przy tym
tzw. glinkê aptekarsk¹, która pochodzi³a z lasów rz¹dowych leœnictwa zgierskiego. Choæ proces wykañczania sukna nie by³ technicznie skomplikowany, brak lub z³y stan potrzebnych urz¹dzeñ w mieœcie bardzo utrudnia³ pracê tkaczom.
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Drewniane domy tkaczy przy ul. Wojska Polskiego, fot. M. Gumienny

Nic wiêc dziwnego, ¿e w Aleksandrowie produkowano g³ównie
tkaniny gorszych gatunków, zw³aszcza sukno grube, tzw. „ordynaryjne”, rzadziej sukno œredniej gruboœci. Znajdowa³o one zbyt
na rynku krajowym, ale rzadziej traa³o na eksport. Mimo omówionych wy¿ej rozlicznych trudnoœci, aleksandrowskie sukiennictwo rozwija³o siê bardzo pomyœlnie a¿ do ok. 1830 r. Bran¿a ta
czyni³a z Aleksandrowa jeden z najwa¿niejszych oœrodków powstaj¹cego w 1. po³. XIX w. wielkiego okrêgu przemys³u w³ókienniczego w centralnej Polsce, w którym pocz¹tkowo najwa¿niejszej roli wcale nie odgrywa³a £ódŸ, lecz pobliski Zgierz.
W pierwszych dekadach istnienia Aleksandrowa dominuj¹c¹ ga³êzi¹ wytwórczoœci by³o bez cienia w¹tpliwoœci sukiennictwo (wyrób tkanin we³nianych). Wyrób tkanin bawe³nianych mia³ pocz¹tkowo znaczenie zupe³nie marginalne. Jeszcze mniejsz¹ rolê
odgrywa³a w Aleksandrowie produkcja wyrobów lnianych i konopnych, czym zajmowali siê tylko dwaj p³óciennicy, dysponuj¹cy dwoma warsztatami. Najwa¿niejszym w Polsce oœrodkiem przemys³u
lnianego by³ ju¿ od lat 30. XIX w. podwarszawski ¯yrardów.
Od samego pocz¹tku istnienia osady, liczn¹ grupê zawodow¹
stanowili rzemieœlnicy, których interesów strzeg³y cechy. Ju¿
w 1822 r. powsta³ cech sukienników, do którego nale¿eli miej-
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scowi majstrowie tkaccy. 2 lata póŸniej zorganizowa³ siê samodzielny cech postrzygaczy, grupuj¹cy majstrów i czeladników tej
bran¿y. Oprócz wspomnianych dwóch cechów zwi¹zanych z przemys³em w³ókienniczym, dzia³a³y w Aleksandrowie w 1. po³.
XIX w. cechy skupiaj¹ce rzemieœlników uprawiaj¹cych tradycyjne zawody: krawców, szewców, stolarzy, stelmachów, kowali, œlusarzy, murarzy, m³ynarzy, rzeŸników, piekarzy i garncarzy. Przedstawiciele rzadszych zawodów zapisywali siê do cechów w innych
miastach: Zgierzu, £odzi, Ozorkowie, Poddêbicach, a nawet w £êczycy, Kaliszu i W³oc³awku. Od 1823 r. istnia³o w Aleksandrowie
Zgromadzenie Kupców. Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywali w nim zamo¿ni kupcy – hurtownicy, w liczbie 12, nosz¹cy wy³¹cznie ¿ydowskie nazwiska (np. Frenkiel, Lewin, Kirszbaum, Szlezynger,
Wittelsohn, Wainberg). Oprócz nich handlem detalicznym zajmowali siê liczni drobni sklepikarze i przekupnie, tak¿e g³ównie
wyznania moj¿eszowego. Mo¿na jeszcze wspomnieæ o kilku wiatrakach, znajduj¹cych siê g³ównie w pó³nocnej czêœci miasteczka
(ul. Wiatraczna, czyli ob. ul. I. Daszyñskiego).

2. Upadek aleksandrowskiego sukiennictwa
(1832–1869)
W miarê narastaj¹cych trudnoœci z nabywaniem we³ny owczej,
której ceny zaczê³y wzrastaæ od ok. 1823 r., oraz zbywaniem gotowych produktów na odleg³ych rynkach rosyjskich czy chiñskich,
samodzielni dot¹d aleksandrowscy tkacze popadali w coraz wiêksz¹ zale¿noœæ od bogatszych przedsiêbiorców, zw³aszcza wspomnianych kupców – hurtowników, ale te¿ w³aœcicieli wiêkszych
manufaktur w pobliskim Zgierzu. Ci, dysponuj¹c gotówk¹ zarobion¹ na handlu czy przemyœle, udzielali po¿yczek niezamo¿nym
tkaczom, zw³aszcza na zakup surowca, a czasem po prostu w celu przetrwania trudnych miesiêcy, gdy nie by³o zamówieñ wojskowych na sukno. Powodowa³o to stopniowe uzale¿nienie drobnych tkaczy od kupców, którzy dyktowali korzystne dla siebie,
zani¿one ceny na produkowane przez tkaczy sukno, skupuj¹c je
od producentów i sprzedaj¹c hurtem krajowym i zagranicznym
kontrahentom. Jednoczeœnie ci sami przedsiêbiorcy sprzedawali
surowiec uzale¿nionym od siebie tkaczom po zawy¿onych cenach.
W roli poœrednika przy zawieraniu umów miêdzy majstrami tkac-
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Drewniany dom z I po³owy XIX w. przy ul. Warszawskiej 43

kimi a kupcami – nak³adcami czêsto wystêpowa³ cech sukienników, nie zdo³a³ jednak obroniæ samodzielnoœci aleksandrowskich
warsztatów.
Coraz czêœciej niektórzy nak³adcy, w celu obni¿enia kosztów
czy zwiêkszenia produkcji, decydowali siê na organizowanie produkcji u siebie, na swoich maszynach, zubo¿a³ych majstrów tkackich czy czeladników zatrudniaj¹c przy produkcji. Tak powstawa³y manufaktury, które z czasem mia³y przekszta³ciæ siê
w wielkie, zmechanizowane fabryki w³ókiennicze. W Aleksandrowie zjawisko to nie by³o jednak tak czêste jak w £odzi czy
Zgierzu, dominowa³ raczej nak³ad typu cha³upniczego. W ten
sposób drobnotowarowa produkcja typu rzemieœlniczego stopniowo przekszta³ca³a siê w tzw. manufakturê rozproszon¹ w formie nak³adu, a samodzielni dot¹d tkacze stawali siê robotnikami najemnymi zatrudnionymi w kapitalistycznych rmach.
Jan Fryderyk Zachert, fabrykant zgierski, w³aœciciel, jednej
z pierwszych w tej czêœci Polski, zmechanizowanej manufaktury tkackiej w Zgierzu, za³o¿onej w 1822 r. i zatrudniaj¹cej 60 robotników oraz uruchomionej 4 lata póŸniej tkalni, oprócz swej
g³ównej dzia³alnoœci organizowa³ produkcjê o charakterze nak³adczym w Zgierzu, Aleksandrowie, Ozorkowie, £odzi i Skierniewicach. Pracowa³a dla niego spora grupa aleksandrowskich
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tkaczy-cha³upników, produkuj¹c w swych przydomowych warsztatach sukno z przêdzy dostarczonej przez Zacherta. Przedsiêbiorczy zgierzanin skupowa³ ponadto sukno od tych i innych tkaczy, sprzedaj¹c je z zyskiem w innych miastach lub wysy³aj¹c na
rynki wschodnie. Podobn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ w Aleksandrowie tak¿e inny zgierski fabrykant – Karol August Meisner.
W po³owie lat 20. XIX w. sukiennictwo okrêgu ³ódzkiego prze¿ywa³o kryzys, spowodowany m. in. epidemi¹ wœród owiec i z³¹
jakoœci¹ krajowej we³ny. Na te problemy surowcowe na³o¿y³y siê
niebawem niekorzystne wydarzenia polityczne, których nikt
w Aleksandrowie nie by³ w stanie przewidzieæ. Pocz¹tkiem koñca tutejszego sukiennictwa by³o powstanie listopadowe
(1830–1831), silnie wspierane przez w³adze miasta z burmistrzem Gedeonem Goedelem i znaczn¹ czêœæ ludnoœci. Ju¿ same dzia³ania wojenne zdestabilizowa³y produkcjê sukiennicz¹
w Aleksandrowie, której czêœæ zosta³a przestawiona na potrzeby
powstania (tzw. szarpie – banda¿e dla warszawskich szpitali).
Dosz³a do tego dezorganizacja transportu i ogólne zubo¿enie ludnoœci wywo³ane wojn¹. Po upadku powstania nast¹pi³y represje ze strony zaborcy rosyjskiego. Odwo³anie dotychczasowych,
sprawdzonych i zaradnych w³adz miejskich to tylko jedna z nich.
Zlikwidowano odrêbn¹ polsk¹ armiê, zabrak³o wiêc najwa¿niejszego odbiorcy sukna, mundurów i butów miejscowej produkcji.
W 1832 r. w³adze carskie wprowadzi³y wysokie, wrêcz prohibicyjne c³a w handlu suknem z Rosj¹. 2 lata póŸniej wprowadzono
zakaz tranzytu towarów polskich na rynek chiñski. Drastycznemu ograniczeniu uleg³ wiêc eksport na wschód. Niektórzy sukiennicy opuszczali region ³ódzki i osiedlali siê na Bia³ostocczyŸnie, tu¿ za kordonem granicznym, aby omin¹æ tê barierê celn¹
i kontynuowaæ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Najwiêkszy z fabrykantów zgierskich – Wilhelm Fryderyk Zachert (bratanek wspomnianego Jana), próbowa³ przestawiæ sw¹ manufakturê w Zgierzu na produkcjê bawe³nian¹, a jednoczeœnie przeniós³
siê wraz z maszynami do Supraœla na Podlasiu, gdzie za³o¿y³ now¹ manufakturê we³nian¹. W s¹siednim Konstantynowie ju¿
w 1831 r. upad³o 70 warsztatów zbywaj¹cych dot¹d sw¹ produkcjê w Rosji, a rok póŸniej a¿ 132 rodziny tamtejszych tkaczy zwróci³y siê do rosyjskiego genera³a z proœb¹ o wydanie paszportów
umo¿liwiaj¹cych opuszczenie Królestwa Polskiego. Czêœæ z nich
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emigrowa³a do Rosji, inni powrócili do Niemiec, pozostali w mieœcie tylko nieliczni sukiennicy. Emigrowali w g³¹b Rosji lub powracali do rodzinnych miejscowoœci w ró¿nych krajach niemieckich tak¿e liczni tkacze – sukiennicy zgierscy. W Aleksandrowie
musia³o byæ podobnie.
Ostrzejsza ni¿ dot¹d konkurencja na krajowym rynku pogr¹¿y³a aleksandrowskich majstrów – sukienników. Niezbyt zamo¿ni tkacze nie zdo³ali w porê przestawiæ i zmodernizowaæ swej
produkcji, nie byli w stanie w obliczu kryzysu drastycznie ci¹æ
kosztów, co mia³o miejsce np. w £odzi czy Zgierzu. Tam w³aœciciele wiêkszych manufaktur sukienniczych (np. Ludwik Geyer
czy Wilhelm Zachert) sprowadzali z Europy Zachodniej pierwsze maszyny parowe oraz nowoczesne maszyny tkackie i przêdzalnicze, co pozwala³o im produkowaæ wiêcej, taniej i lepszej
jakoœci tkanin, znajduj¹cych zbyt na rynku rosyjskim i krajowym. Przemys³ ³ódzki w 4 dekadzie XIX w. rozwija³ siê na ogó³
pomyœlnie. Ograniczono co prawda w £odzi, tak jak w ca³ym
okrêgu, produkcjê sukna i lnu, ale zast¹pi³a j¹ wytwórczoœæ innych wyrobów we³nianych, pó³we³nianych i bawe³nianych.
W miastach rz¹dowych, takich jak £ódŸ, Zgierz czy Pabianice,
³atwiej by³o ni¿ u nas o uzyskanie kredytów (udzielanych przez
skarb pañstwa czy Bank Polski) na nowe maszyny, unowoczeœnienie czy przestawienie produkcji. Tymczasem w Aleksandrowie w po³owie XIX w. nie by³o ¿adnych du¿ych manufaktur we³nianych, a jedynie tradycyjne przydomowe warsztaty tkackie.
Ich liczba, produkcja i dochodowoœæ zmniejsza³y siê z ka¿dym
rokiem, przegrywaj¹c konkurencjê z nowoczesnymi fabrykami
funkcjonuj¹cymi w £odzi i innych s¹siednich miejscowoœciach.
W latach 60. XIX w. ostatni aleksandrowscy sukiennicy produkowali tkaniny we³niane w niskich gatunkach (sukno grube)
oraz chustki i sprzedawali swe wyroby jedynie w miejscowych
sklepach i na obszarze s¹siednich powiatów. Produkcja ta by³a
zreszt¹ niewielka (ok. 25 000 arszynów, czyli ok. 17 800 metrów
sukna i 4000 chustek rocznie). W 1864 r. odnotowano w statystykach urzêdowych 42 majstrów – sukienników i 100 robotników, pracuj¹cych w Aleksandrowie na 100 warsztatach tkackich.
Bran¿a we³niana by³a u nas stopniowo wypierana przez wytwórczoœæ tkanin bawe³nianych, wegetuj¹c jednak jeszcze niemal do
koñca stulecia.
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Têtni¹cy ¿yciem aleksandrowski Rynek w dzieñ targowy, pocz. XX w.

Naszemu oœrodkowi miejskiemu bardzo zaszkodzi³a z³a sytuacja komunikacyjna – stary, zaniedbany trakt Zgierz – Lutomiersk, ³¹cz¹cy Aleksandrów ze œwiatem, by³ w op³akanym stanie, a ¿adnych nowych dróg nie budowano. Droga ta jeszcze
w 1860 r. nie nale¿a³a do kategorii dróg bitych, posiada³a nieutwardzon¹ nawierzchniê gruntow¹. Trudnoœci transportowe
stanowi³y w tym okresie siln¹ barierê rozwojow¹ dla przemys³u, utrudniaj¹c jego mechanizacjê, zaopatrzenie surowcowe,
zbyt towarów czy przep³yw si³y roboczej. O wiele lepiej przedstawia³a siê pod tym wzglêdem sytuacja s¹siednich, konkurencyjnych miast w³ókienniczych. Przemys³owe dzielnice (osady)
w £odzi powsta³y g³ównie wzd³u¿ uregulowanego, bitego traktu piotrkowskiego (z £êczycy do Piotrkowa), ukoñczonego ju¿
w 1821 r. (st¹d nazwa ul. Piotrkowskiej). Przechodzi³ on tak¿e
przez Zgierz. Pabianice z kolei rozwinê³y siê przy starym trakcie sieradzkim, przekszta³conym na tym odcinku przed 1829 r.
w bity trakt fabryczny (bieg³ on z Warszawy przez £owicz,
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Aleksandrowski ratusz, pocztówka z pocz. XX w.

Zgierz, £ódŸ, Pabianice, Sieradz do Kalisza). £ódŸ, stopniowo
wyrastaj¹ca na centrum nowego okrêgu przemys³u w³ókienniczego, dziêki inicjatywie najwiêkszego z przemys³owców – Karola Wilhelma Scheiblera ju¿ w 1866 r. uzyska³a po³¹czenie
z kolej¹ warszawsko-wiedeñsk¹ za poœrednictwem tzw. drogi
¿elaznej warszawsko-³ódzkiej. Mia³o to ogromny wp³yw na jej
¿ywio³owy rozwój gospodarczy (dostawy wêgla, maszyn, surowców, fachowych kadr z Zachodu i tañszej ¿ywnoœci z Rosji, eksport wyrobów miejscowego przemys³u).
Nic wiêc dziwnego, ¿e aktywniejsi przedsiêbiorcy zaczêli opuszczaæ Aleksandrów i przenosiæ siê do £odzi. Do grupy tej zalicza³ siê m. in. ¿ydowski kupiec Kalman Poznañski, ojciec znanego ³ódzkiego fabrykanta Izraela, urodzonego 25 sierpnia 1833 r.
w³aœnie w Aleksandrowie. Ju¿ w 1834 r. rodzina Poznañskich
przenios³a siê do £odzi, gdzie Kalman uzyska³ pozwolenie na
prowadzenie handlu „towarami ³okciowymi” bawe³nianymi, we³nianymi, lnianymi i korzennymi, otwieraj¹c swój pierwszy sklep
przy Rynku Starego Miasta. Kontynuowa³ on w £odzi dzia³alnoœæ handlow¹ rozpoczêt¹ w Kowalu na Kujawach i pomyœlnie
rozwiniêt¹ w Aleksandrowie. Po latach pozwoli to jego synowi
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stworzyæ w £odzi przy ul. Ogrodowej przemys³owe imperium
bran¿y bawe³nianej (tam, gdzie dziœ znajduje siê Manufaktura).
W zwi¹zku z kryzysem w przemyœle we³nianym, w ca³ym ³ódzkim okrêgu w³ókienniczym dynamicznie rozwinê³o siê tkactwo bawe³niane. Oprócz £odzi, która stopniowo zdobywa³a przoduj¹c¹ pozycjê w tej bran¿y (w 1864 r. ok. 41 % globalnej wartoœci
produkcji ca³ego okrêgu), mo¿na tu wymieniæ takie oœrodki jak:
Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki i Zduñska Wola. Ju¿ w 1830 r. powsta³a pierwsza
w Aleksandrowie wytwórnia chustek bawe³nianych. Jej w³aœcicielem by³ ¿ydowski przedsiêbiorca – Fajbuœ Pinczewski. Zatrudnia³ on 2 majstrów, 2 czeladników i 6 uczniów (czyli ³¹cznie 10
pracowników), produkuj¹c rocznie 3000 ³okci kolorowego baœciku, 300 chustek i 14 000 sztuk tasiemek (1833). W 1836 r. powsta³y 2 kolejne manufaktury: p³ócienniczo-bawe³niana Jonasa
Majeransa i chustek we³nianych Godfryda Hofenneydera. Produkcja tkanin bawe³nianych w Aleksandrowie, zarówno w wiêkszych manufakturach, jak i w przydomowych warsztatach, stale ros³a, stopniowo pozostawiaj¹c w tyle produkcjê sukna
we³nianego. By³a ona jednak jeszcze bardziej ni¿ sukiennictwo
podatna na wahania koniunktury i uzale¿niona od zagranicznego pochodzenia surowca. Jeden z pierwszych kryzysów bran¿a
ta prze¿ywa³a u nas w 1845 r., gdy zmniejszy³ siê popyt na wyroby tekstylne, spad³y wiêc ceny na tkaniny bawe³niane przy
utrzymuj¹cej siê wysokiej cenie surowca. Upad³y wtedy miejscowe manufaktury bawe³niane, których i tak by³o u nas niewiele, a ca³a produkcja skupi³a siê ponownie w przydomowych warsztatach tkackich. Produkcj¹ t¹ zajmowa³o siê u nas do lat 50.
XIX w. ok. 30–50 robotników. W nastêpnych latach liczba ta zaczê³a bardzo szybko rosn¹æ, osi¹gaj¹c w 1864 r. 260 zatrudnionych w bran¿y (w tym 125 majstrów). Mo¿na podsumowaæ, ¿e
od po³owy XIX w. Aleksandrów ostatecznie przekszta³ci³ siê
z miasta sukienników w oœrodek przemys³u bawe³nianego. Straci³ on ju¿ jednak dawno charakter przoduj¹cego oœrodka przemys³u w³ókienniczego w tej okolicy, pozostaj¹c jedynie skupiskiem drobnej wytwórczoœci oraz siedzib¹ zubo¿a³ych tkaczy
i sukienników pracuj¹cych g³ównie dla £odzi.
Nawet ponowne zniesienie granicy celnej Królestwa Polskiego
z Rosj¹ w 1851 r. nie poprawi³o radykalnie sytuacji ekonomicznej
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Pocztówka z Aleksandrowa, ok. 1910 r.

aleksandrowskich tkaczy, ze wzglêdu na kiepsk¹ jakoœæ i ma³¹ konkurencyjnoœæ ich wyrobów w porównaniu z produktami ³ódzkich,
zgierskich czy pabianickich fabrykantów. Skorzysta³ na tej zmianie zw³aszcza przemys³ ³ódzki, dla którego otworzy³y siê ogromne
rynki zbytu: rosyjskie i dalekowschodnie (g³ównie chiñskie), dostêpne dziêki rozwojowi sieci kolejowej. Upadek gospodarczy i wyludnienie Aleksandrowa przyspieszy³a grasuj¹ca tu w 1852 r. epidemia cholery. Po powstaniu styczniowym sytuacja gospodarcza
Aleksandrowa jeszcze siê pogorszy³a. Powa¿nym ciosem dla ca³ego ³ódzkiego okrêgu w³ókienniczego by³a wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a zw³aszcza bêd¹cy jej skutkiem kryzys surowcowy i wzrost cen bawe³ny na œwiatowych rynkach w latach
1861–1864 (tzw. „g³ód bawe³niany”). W okresie dekoniunktury upada³y s³absze rmy, nie potra¹ce w porê przestawiæ swej produkcji, czy dotrzeæ do innych, alternatywnych Ÿróde³ surowca. Kryzys
ten pogr¹¿y³ ubogich aleksandrowskich tkaczy bawe³ny – cha³upników, a bran¿a ta by³a ju¿ wtedy u nas dominuj¹ca.
Ukazem carskim z dnia 1 czerwca 1869 r. Aleksandrów utraci³ prawa miejskie na ponad 60 lat. Nie by³ zreszt¹ wyj¹tkiem,
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bo wraz z nim praw miejskich pozbawiono wówczas 115 innych
podupad³ych gospodarczo miasteczek Królestwa Polskiego, nieraz ciesz¹cych siê tym statusem od œredniowiecza, jak: Lutomiersk, Szadek, Stryków, G³owno, Poddêbice, Rzgów czy Uniejów... Wiêkszoœæ z nich by³a w momencie odebrania praw
miejskich miastami tylko z nazwy, bo prawie wszyscy mieszkañcy utrzymywali siê z pracy na roli. W przypadku Aleksandrowa
by³o nieco inaczej, ale i tu widoczny by³ kryzys gospodarczy i demograczny. Nie remontowane od kilku dekad budynki publiczne, np. jatki, popada³y w ruinê, brakowa³o pieniêdzy na bruki,
oœwietlenie ulic czy kanalizacjê. W przededniu pierwszej wojny
œwiatowej na obszarze obecnego województwa ³ódzkiego pozosta³o 21 miast, a wiêc zaledwie jedna trzecia wczeœniej istniej¹cych. Aleksandrowa wœród nich ju¿ nie by³o.

3. Ponowne uprzemys³owienie
i pocz¹tki poñczosznictwa (1870–1913)
Pocz¹wszy od 3. æwierci XIX w. daje siê zaobserwowaæ w Aleksandrowie, zdegradowanym do rangi osady targowej w gminie
Bru¿yca Wielka, przejœcie od dominuj¹cej poprzednio produkcji
typu rzemieœlniczego do, charakterystycznej dla dojrza³ego kapitalizmu, produkcji fabrycznej. Udzia³ bran¿ w³ókienniczych
(we³nianej, bawe³nianej i poñczoszniczej) w ogólnej wartoœci produkcji przemys³owej osady wzrós³ w przededniu I wojny œwiatowej do ponad 80% (1913), by³ wiêc zdecydowanie dominuj¹cy.
Spoœród trzech wymienionych bran¿ stopniowo najwa¿niejsz¹ pozycjê zdobywa³a w Aleksandrowie nowoczesna, zmechanizowana produkcja dziewiarska i poñczosznicza, która wypar³a tradycyjne, cha³upnicze tkactwo we³ny i bawe³ny, przyczyniaj¹c siê do
o¿ywienia gospodarczego i wzrostu zamo¿noœci osady, aspiruj¹cej do odzyskania praw miejskich.
Powa¿ny kryzys prze¿ywa³o w koñcu XIX w. tradycyjne aleksandrowskie sukiennictwo (przemys³ we³niany), któremu miasteczko zawdziêcza³o swe powstanie i najlepsze lata prosperity.
Jednak jeszcze w 1873 r. sukiennictwem para³o siê w gminie Bru¿yca Wielka (ówczesne statystyki dotycz¹ ca³ej gminy, ale w praktyce prawie ca³a produkcja skupia³a siê w Aleksandrowie): 26
majstrów, 25 majstrowych i 33 robotników (³¹cznie 84 osoby).
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Dawna fabryka i dom Greilicha przy ul. £êczyckiej

Na 37 krosnach wyprodukowano w tym¿e roku 2 340 sztuk sukna we³nianego o ³¹cznej wartoœci 51 680 rubli. Ostatni¹ wzmiankê o sukiennikach umieszczono w zestawieniach statystycznych
gminy Bru¿yca w 1895 r. W 25 warsztatach wyprodukowano wtedy sukna za sumê 26 250 rubli. NajwyraŸniej produkcja ta mala³a. By³o to przewa¿nie sukno grube i œrednie oraz chustki i szale we³niane, przeznaczone na rynek lokalny, a wiêc dla
mieszkañców okolicznych wsi. W nastêpnych latach wytwórcy tej
bran¿y przestawili siê zapewne na wyrób tkanin bawe³nianych,
bo zniknêli ca³kowicie z urzêdowych statystyk.
W 2. po³owie XIX stulecia, w zwi¹zku z kryzysem sukiennictwa,
znaczna czêœæ dawnych tkaczy przestawi³a siê na produkcjê tkanin bawe³nianych. Obserwuj¹c wartoœæ produkcji bran¿y bawe³nianej na terenie osady Aleksandrów w tym okresie, daje siê zauwa¿yæ zmieniaj¹ce siê cyklicznie lata dobrej koniunktury i kryzysy
produkcji. Wynika³y one zarówno z uwarunkowañ ekonomicznych,
jak i wydarzeñ politycznych, np. zamkniêcia dla polskich wyrobów
rynków dalekowschodnich w wyniku wojny rosyjsko-japoñskiej

Alex2012.qxd

98

2012-09-04

04:56

Page 98

Aleksandrów wczoraj i dziœ

(1904), strajków i wydarzeñ
rewolucyjnych (1905–1907).
W latach 1873–1886 wartoœæ produkcji bran¿y bawe³nianej w osadzie systematycznie
wzrasta³a.
Nastêpne lata by³y znacznie
gorsze, a apogeum kryzysu
to 1891 r. W ostatnich latach przed wybuchem I wojny œwiatowej produkcja tkanin bawe³nianych ponownie
ros³a, lecz powoli. Tkaniny
bawe³niane produkowano
wtedy w Aleksandrowie na
dosyæ prymitywnych warsztatach rêcznych we w³asnych domach, zupe³nie podobnie jak sukno we³niane
pó³ wieku wczeœniej. Cha³upnicza produkcja w tej
bran¿y stopniowo schodzi³a
na drugi plan, w porównaWilla Sztillerów z 1908,
niu z szybko rozwijaj¹cym
fot. M. Gumienny
siê w osadzie na prze³omie
stuleci poñczosznictwem, dawa³a jednak zatrudnienie pokaŸnej
liczbie osób. W 1875 r. tkaniem bawe³ny zarabia³o na ¿ycie 305
aleksandrowian, w 1899 r. – a¿ 830, a w 1913 r. – 651 robotników.
Wartoœæ wyprodukowanych w ci¹gu roku tkanin bawe³nianych szacowano na pocz¹tku XX w. (1913) na 250 tys. rubli. Aleksandrowscy tkacze – cha³upnicy pracowali do koñca XIX w. g³ównie na potrzeby ³ódzkich fabryk w³ókienniczych, np. zak³adów I.K.
Poznañskiego, Stillera i Bielszowskiego, F. W. Schweikerta, D. Dobranickiego... Podobnie przedstawia³a siê zreszt¹ sytuacja cha³upników w pobliskim Konstantynowie.
Wytwórczoœæ przemys³owa w Aleksandrowie zosta³a w pocz¹tkach XX w. wyraŸnie zdominowana przez poñczosznictwo. Wykszta³cona wtedy specyka bran¿owa przetrwa³a bez zmian niemal do czasów wspó³czesnych. W latach 1873–1913 wartoœæ
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produkcji dziewiarstwa aleksandrowskiego wzros³a a¿ o 400 %.
Dla wytwórczoœci poñczoszniczej najbardziej pomyœlne by³y lata 1901–1913. Aleksandrów sta³ siê wówczas najwiêkszym producentem towarów dzianych na terenie (po³¹czonego nadal z Rosj¹) Królestwa Polskiego. W s¹siednim Konstantynowie, oœrodku
miejskim podobnej wielkoœci (9405 mieszkañców w 1913 r.), nie
dosz³o do podobnej specjalizacji bran¿owej, jak w Aleksandrowie. Funkcjonowa³y tam przed I wojn¹ œwiatow¹ w³aœciwie tylko
zmechanizowane tkalnie wyrobów we³nianych i pó³we³nianych
oraz zak³ady farbiarsko-wykoñczalnicze. W znacznie wiêkszym
Zgierzu (21 695 mieszkañców w 1913 r.), choæ nadal dominowa³y fabryki bran¿y w³ókienniczej – we³niane i bawe³niane, powsta³y tak¿e nowe zak³ady przemys³u chemicznego i metalowego oraz
bran¿y spo¿ywczej.
Oko³o 1870 r. pojawi³y siê w Aleksandrowie pierwsze warsztaty, a wkrótce potem zmechanizowane fabryki dziewiarsko-poñczosznicze. Kto jako pierwszy zacz¹³ produkowaæ u nas poñczochy i skarpetki? Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w 1873 r.
by³o na terenie osady dwóch znaczniejszych poñczoszników: Szaja Piñczewski i Baruch Lejzor Checht. Byli to wiêc przedsiêbiorcy narodowoœci ¿ydowskiej, którzy niezbêdne fundusze zdobyli
prawdopodobnie dziêki dzia³alnoœci handlowej lub organizowaniu nak³adu w bran¿y bawe³nianej. Obaj produkowali na dosyæ
nowoczesnych maszynach dziewiarskich poñczochy i sweterki.
Piñczewski zatrudnia³ wtedy 23 robotników, a Checht – 10. Wartoœæ produkcji pierwszej z rm szacowano na 13 300 rubli, a drugiej – na 7425 rubli. Wyprodukowane poñczochy liczono w tysi¹cach tuzinów, a sweterki – w tysi¹cach sztuk. Fabryczki te musia³y
jednak dosyæ szybko upaœæ lub zmieniæ w³aœcicieli, bo ju¿ w 1878
r. odnotowano w Ÿród³ach trzy zak³ady dziewiarskie nale¿¹ce do
innych przedsiêbiorców: Sandera Ka³owskiego, Hersza Kaczki
i Edwarda Eisenaka.
4 lata póŸniej na terenie Aleksandrowa by³o ju¿ 6 zak³adów
dziewiarskich, zatrudniaj¹cych ³¹cznie 85 osób, a rodz¹cy siê
przemys³ poñczoszniczy zdominowali aleksandrowscy Niemcy.
W 1875 r. du¿¹ fabrykê poñczosznicz¹ zbudowa³, przyby³y tu
z wielkopolskiego Zaborowa, Karl Beniamin Poranski (Poranske). Wkrótce podobne przedsiêbiorstwa otworzyli: Julius Paschke (1888), August Frey (1895), bracia Wiese, bracia Lose, Sa-
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muel Bischoff... Na prze³omie XIX i XX w. powsta³y dalsze wiêksze i mniejsze fabryki bran¿y dziewiarskiej, zak³adane m. in.
przez wykwalikowanych pracowników zak³adów Poranskiego,
którzy za zaoszczêdzone pieni¹dze kupowali maszyny dziewiarskie i usamodzielniali siê. W³aœnie w ten sposób rozpoczêli swoje kariery zawodowe dwaj ziêciowie Poranskiego: Rudolf Schultz
i Adolf Greilich, potem w³aœciciele znanych rm bran¿y poñczoszniczej. Zachêceni sukcesem Poranskiego i jego ziêciów, kolejni potomkowie niemieckich tkaczy porzucali rêczne krosna, inwestuj¹c w maszyny i przestawiaj¹c siê na produkcjê poñczoch
i skarpet. Mo¿na wymieniæ wiele takich przyk³adów z pocz¹tku
XX w. Byli to: Gotthilf Knappe, Karl Reichert, Karl Braun, Wilhelm Eisenak, bracia Karl i Wilhelm Pfeiffer, Gustaw Hirsch,
Gustaw Paschke... Co prawda w 1903 r. w³aœcicielami 7 najwiêkszych aleksandrowskich fabryk dziewiarskich, zatrudniaj¹cych
³¹cznie 324 pracowników, byli wy³¹cznie Niemcy, ale wœród w³aœcicieli mniejszych zak³adów nie brakowa³o w póŸniejszym okresie polskich i ¿ydowskich nazwisk.
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Chyba najbardziej znana w bran¿y by³a fabryka Adolfa Greilicha, reklamuj¹ca siê jako „pierwsza aleksandrowska mechaniczna fabryka wyrobów poñczoszniczych” (Erste Alexandrower
Strumpfwaren Fabrik). Przedsiêbiorstwo to powsta³o w 1893 r.
przy ul. £êczyckiej 1 (obecnie znajduje siê tam Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica). Po rozbudowie kompleks fabrycznomieszkalny Greilicha sk³ada³ siê z 3 murowanych i 7 drewnianych budynków. Pracê znalaz³o tu na pocz¹tku XX wieku 95
robotników, a wartoœæ rocznej produkcji wyrobów poñczoszniczych szacowano na 60 000 rubli. Kapita³ zak³adowy przedsiêbiorstwa wynosi³ 40 000 rubli, a roczne obroty siêga³y 75 000
rubli. Liczby te nie s¹ mo¿e imponuj¹ce, jeœli zestawimy je z danymi dotycz¹cymi najwiêkszych fabryk bran¿y bawe³nianej czy
we³nianej w £odzi, Zgierzu lub Pabianicach, jednak ze wzglêdu
na w¹sk¹ specjalizacjê produkcji fabryka Greilicha liczy³a siê na
rynku. Posiada³a ona w³asne przedstawicielstwa handlowe w ró¿nych miastach Imperium Rosyjskiego: Petersburgu, Moskwie,
Tomsku, Rydze, Charkowie, Kijowie, Rostowie, Odessie. Bogaty asortyment produkcji obejmowa³ wszelkie gatunki poñczoch
i skarpet, bez szwu i ze szwem, od najtañszych bawe³nianych, po
najdelikatniejsze i najdro¿sze z przêdzy nab³yszczanej (merceryzowanej), or- i l d'ecosse. Wyroby poñczosznicze z aleksandrowskiej fabryki Greilicha zdobywa³y medale i wyró¿nienia na
wielu miêdzynarodowych wystawach, a rosyjskie Ministerstwo
Handlu i Przemys³u przyzna³o temu przedsiêbiorcy znak rmowy przedstawiaj¹cy go³êbia z liœciem oliwki.
W drugiej pod wzglêdem wielkoœci fabryce poñczoszniczej Rudolfa Schultza, za³o¿onej w 1893 r. przy ul. Koœcielnej 32 (ob.
Wojska Polskiego), zatrudniano w 1903 r. 90 robotników, a w trzecich co do wielkoœci zak³adach Poranskiego – 75. Dominowa³y
w Aleksandrowie rmy mniejsze, zatrudniaj¹ce nieraz jedynie
kilku czy kilkunastu pracowników. Te ma³e poñczoszarnie mieœci³y siê najczêœciej w budynkach mieszkalnych, lub prowizorycznych przybudówkach na podwórzach posesji. Przy produkcji
poñczoch i skarpet pracowa³ czêsto sam w³aœciciel, jego rodzina
i najwy¿ej kilku najemnych robotników.
Przyk³adem fabryki poñczoszniczej œredniej wielkoœci, powsta³ej w 1908 r., jest rma Alberta Sztillera (1868–1925), pochodz¹cego z Rawicza ko³o Poznania (wtedy zabór pruski). Rozpocz¹³

Alex2012.qxd

102

2012-09-04

04:56

Page 102

Aleksandrów wczoraj i dziœ

on karierê zawodow¹ w ³ódzkich zak³adach I. K. Poznañskiego
jako tzw. prokurent (dziœ powiedzielibyœmy raczej – przedstawiciel handlowy). Zarobione w £odzi pieni¹dze Sztiller postanowi³
zainwestowaæ we w³asne przedsiêbiorstwo. Dzia³kê w Aleksandrowie, przy ówczesnej ulicy Koœcielnej 31 (ob. Wojska Polskiego), naby³ na nazwisko szwagra Mariana ¯elazowskiego, bo sam
nie posiada³ wymaganego prawem rosyjskiego obywatelstwa. Wytwórnia poñczoch Alberta Sztillera mieœci³a siê w 8 murowanych
budynkach. Pracê znalaz³o tu 38 robotników. Fabryka ta niestety mocno podupad³a w wyniku zniszczeñ z okresu I wojny œwiatowej, a jej w³aœciciel zosta³ zes³any przez w³adze carskie do Tobolska za niemiecki paszport. W czasie II wojny œwiatowej, gdy
syn i spadkobierca Alberta – Henryk Sztiller by³ wiêziony w niemieckich obozach za przedwojenn¹ dzia³alnoœæ w polskich organizacjach, w jego dawnej fabryce stacjonowa³o wojsko – niemiecka kompania techniczna. Nieco póŸniej w opuszczonej willi
zamieszka³ niemiecki burmistrz Aleksandrowa, zaœ po wojnie
ulokowano tu ró¿ne pañstwowe magazyny. Do dziœ stylowa willa – dawny dom w³aœcicieli, budynki pofabryczne i gospodarcze
oraz ogród stanowi¹ jeden z najciekawszych zabytków Aleksandrowa tego czasu, dobrze zachowany kompleks mieszkalno-przemys³owy.
Poza przemys³em w³ókienniczym, inne bran¿e na terenie Aleksandrowa mia³y znacznie mniejsze znaczenie. W 1892 r. dzia³a³o 5 farbiarni, w których poñczosznicy, sukiennicy i tkacze bawe³ny mogli farbowaæ swe wyroby. Jednym z niewielu du¿ych
zak³adów przemys³owych spoza bran¿y w³ókienniczej w Aleksandrowie by³ zbudowany w latach 1910–1912 m³yn motorowy Henocha Dancigera. Powsta³ on w miejscu, gdzie wczeœniej funkcjonowa³ spalony wiatrak. Spora czêœæ mieszkañców osady, zarówno
polskiego jak i ¿ydowskiego czy niemieckiego pochodzenia, zajmowa³a siê tradycyjnymi rzemios³ami, np. szewstwem, krawiectwem, garbarstwem, garncarstwem, stolarstwem, rzeŸnictwem,
piekarstwem. Ich produkcja nie mia³a jednak charakteru przemys³owego i s³u¿y³a jedynie zaspokajaniu potrzeb miejscowej ludnoœci. Wielu aleksandrowian para³o siê drobnym i wiêkszym
handlem. W 1923 r. odnotowano w Aleksandrowie a¿ 92 ma³e
sklepiki, g³ównie przy zamieszkanych przewa¿nie przez ¯ydów
ulicach Warszawskiej i Wiatracznej (ob. I. Daszyñskiego). W nie-
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wielkich sklepikach zlokalizowanych w jatkach miejskich handlowano miêsem i pieczywem. W osadzie dzia³a³a tak¿e na pocz¹tku XX wieku 1 apteka, 3 eleganckie sklepy kolonialne, 5 szynków i restauracji...
Ukoñczenie w latach 1858–1860 drogi bitej do £odzi (Szosy
Aleksandrowskiej), przechodz¹cej przez, zamieszkane g³ównie
przez ¿ydowsk¹ biedotê przedmieœcie Ba³uty, a zw³aszcza rozwój
pó³ wieku póŸniej sieci tramwajów podmiejskich (nazywanych
wtedy „w¹skotorow¹ elektryczn¹ kolejk¹ dojazdow¹”), silniej powi¹za³y Aleksandrów z poblisk¹ £odzi¹, która w miêdzyczasie
wyros³a na przoduj¹cy oœrodek przemys³u w³ókienniczego w tej
czêœci Polski. W 1915 r. ludnoœæ £odzi w poszerzonych w³aœnie
granicach liczy³a ju¿ ok. 600 000 osób. W 1910 r. (zaledwie 3 lata po Warszawie!) Aleksandrów uzyska³ po³¹czenie z £odzi¹, bardzo nowoczesn¹ jak na te czasy, elektryczn¹ lini¹ tramwajow¹.
Dziêki rozwojowi infrastruktury drogowej i tramwajowej, czêœæ
aleksandrowskich robotników mog³a szukaæ zatrudnienia w s¹siedniej metropolii. U³atwi³o to tak¿e przep³yw kapita³u w dru-
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g¹ stronê – inwestowanie u nas w przemys³ i nieruchomoœci rubli
zarobionych w ³ódzkiej „ziemi obiecanej”. Wspomniana wy¿ej
kariera A. Sztillera jest tu klasycznym przyk³adem. Wzd³u¿ trasy tramwaju do £odzi (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego) oraz
w innych zak¹tkach Aleksandrowa zaczê³y wyrastaæ kolejne fabryczki poñczosznicze i wille nale¿¹ce do ich w³aœcicieli. Obok stuletnich, drewnianych „domów tkaczy” powstawa³y kilkupiêtrowe murowane kamienice czynszowe, w których mieszkali
majstrowie i robotnicy nowych fabryk poñczoszniczych. Fiaskiem
zakoñczy³y siê jednak niestety starania o doprowadzenie do granic Aleksandrowa wybudowanej w 1903 r. kolei kaliskiej, co mog³oby jeszcze u³atwiæ i przyspieszyæ rozwój miejscowego przemys³u poñczoszniczego. Mimo utraty praw miejskich, liczba ludnoœci
ponownie uprzemys³owionej osady stale ros³a – od 5958 mieszkañców w 1870 r. do 9828 w 1915 r. Pewne zahamowanie spowodowa³y dopiero wydarzenia I wojny œwiatowej.

4. Miêdzy kryzysem a odbudow¹
– aleksandrowski przemys³
w okresie miêdzywojennym (1914–1939)
Czêœæ aleksandrowskich fabryk i wiele domów uleg³o uszkodzeniu w wyniku ostrza³u artyleryjskiego podczas tzw. operacji ³ódzkiej, jednej z najwa¿niejszych i najbardziej krwawych bitew
I wojny œwiatowej. W styczniu 1915 r. uszkodzona zosta³a m.in.
fabryka Gotthilfa Knappego, a liczbê zniszczonych budynków
mieszkalnych szacowano na 37, nie licz¹c zabudowañ gospodarczych. Znacznie wiêksze straty ponios³y jednak wtedy inne oœrodki, zw³aszcza s¹siedni Konstantynów, który zosta³ zniszczony i spalony a¿ w trzech czwartych, straci³ w wyniku
bombardowañ oba koœcio³y (katolicki i ewangelicki), urz¹d gminy, wyposa¿enie stra¿y ogniowej, ca³y maj¹tek wielu fabryk, stowarzyszeñ, sklepów i domów. Straty te by³y wynikiem bombardowañ i bezpoœrednich dzia³añ wojennych (miasto znalaz³o siê
na linii frontu), ale tak¿e brutalnych represji ze strony wojskowych w³adz rosyjskich, które wszystkich niemieckojêzycznych
konstantynowian uzna³y za potencjalnych szpiegów i zdrajców.
Trudny okres I wojny œwiatowej tak¿e w Aleksandrowie zwi¹zany by³ z bied¹, problemami zaopatrzeniowymi, emigracj¹ czêœci
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Tramwaj przed ratuszem, lata 30. XX w.
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ludnoœci na wieœ, rekwizycjami na potrzeby wojska, tym razem
niemieckiego. By³y jednak i pozytywy – np. w 1916 r. w budynku
dawnej œlusarni ko³o ratusza Niemcy uruchomili pierwsz¹ w mieœcie, niewielk¹ elektrowniê.
Po 1917 r. w wyniku zmian granic i rewolucji w Rosji, dla aleksandrowskich wyrobów poñczoszniczych zosta³ zamkniêty ogromny rynek rosyjski, dot¹d najwa¿niejszy. Pojawi³y siê te¿ trudnoœci z uzyskaniem surowców w³ókienniczych. Wymusi³o to
przestawienie produkcji na potrzeby krajowe, co nie by³o ³atwe
ze wzglêdu na znaczne wyludnienie i zubo¿enie ogó³u ludnoœci.
Kilka fabryk poñczoszniczych zamkniêto, bankrutowali cha³upnicy i drobni wytwórcy, a czêœæ robotników przenios³a siê do £odzi i innych okolicznych miast. Fabrykanci bronili siê przed kryzysem redukuj¹c zatrudnienie, obni¿aj¹c koszty produkcji, ceny
i jakoœæ gotowych wyrobów, tn¹c pensje robotnikom (w latach
20. by³y one w Aleksandrowie o 25% ni¿sze ni¿ w £odzi), poszukuj¹c nowych rynków zbytu w kraju (Górny Œl¹sk, Pomorze, Poznañskie, Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej) i za granic¹ (Rumunia). Dzia³alnoœæ ta szybko da³a pozytywne efekty. W 1924 r.
pracowa³o w Aleksandrowie ju¿ 45 zak³adów przemys³owych,
w tym 32 poñczoszarnie. Jedynie 6 najwiêkszych fabryk poñczo-

Kasa chorych, lata 30. XX w.
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Budynek dawnej Kasy Chorych w Aleksandrowie £ódzkim,
obecnie Bank Spó³dzielczy, ul. Ogrodowa 14, lata 30. XX w.

szniczych zatrudnia³o po ok. 100 robotników, pozosta³e to raczej
du¿e, rodzinne, zmechanizowane zak³ady rzemieœlnicze. Dzia³a³o tak¿e kilka innych zak³adów przemys³owych – 5 tkalni i 4 farbiarnie. 4 lata póŸniej mieliœmy ju¿ w Aleksandrowie 132 zarejestrowane zak³ady przemys³owe i 182 rmy handlowe.
Dominuj¹c¹ bran¿¹ nadal pozostawa³o poñczosznictwo (80%).
Fabryki które przetrwa³y powojenne trudnoœci, rozwija³y siê nadal na ogó³ pomyœlnie, a¿ do wielkiego kryzysu lat 30. XX w.
Specjalizacja produkcji przyczyni³a siê do znacznej modernizacji przemys³u i wzglêdnej zamo¿noœci Aleksandrowa, nazywanego
coraz czêœciej £ódzkim, a nie jak dawniej £êczyckim, na tle okolicznych miasteczek. W 1924 r. ponownie uprzemys³owiony Aleksandrów doczeka³ siê wreszcie formalnego odzyskania praw miejskich.
Szybko wzrasta³a liczba ludnoœci miasta – z 8236 mieszkañców
w 1921 r. do 13 423 w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej.
Aleksandrowa nie omin¹³ niestety wielki kryzys gospodarczy, za
którego pocz¹tek uwa¿a siê tzw. „czarny czwartek” (29 paŸdziernika 1929 r.), gwa³towny spadek wartoœci akcji na Nowojorskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (Wall Street). W latach 1931–1936
zubo¿enie ludnoœci spowodowa³o zmniejszenie popytu na wyroby
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Pogrzeb K. Bryszewskiego, lata 30. XX w.
Widoczne domy tkaczy i zabudowa przemys³owa

Ods³oniêcie popiersia marsz. J. Pi³sudskiego, 1935 r.
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poñczosznicze z Aleksandrowa. Kryzys najpierw dotkn¹³ cha³upników, którzy czêsto za bezcen sprzedawali posiadane maszyny, aby
choæ przez jakiœ czas utrzymaæ rodziny. Z kolei rzemieœlnicy, nie
maj¹c funduszy na rejestracjê dzia³alnoœci w Izbie Skarbowej, czêsto decydowali siê na dzia³alnoœæ nielegaln¹ (w 1933 r. takie warsztaty stanowi³y a¿ 50% ogólnej ich liczby). Najwiêksze fabryki poñczosznicze pocz¹tkowo radzi³y sobie z kryzysem nie najgorzej. A¿
do 1934 r. Aleksandrów pozosta³ najwa¿niejszym polskim oœrodkiem produkcji poñczoch niekotonowych i skarpet mêskich. W po³owie lat 30. pojawi³a siê jednak silniejsza ni¿ dot¹d konkurencja
w tej bran¿y. Powsta³y zak³ady poñczosznicze, wytwarzaj¹ce równie¿
skarpety, w: Tomaszowie Mazowieckim, Sosnowcu, Zamoœciu, Grodnie i Grodzisku Mazowieckim. Na lokalnym rynku najgroŸniejsza
dla przemys³u aleksandrowskiego by³a konkurencja producentów
z £odzi i Lutomierska, nastawionych na produkcjê wyrobów tañszych, ni¿szego gatunku. Ostra konkurencja na rynku doprowadzi³a do za³amania cen, zwiêkszenia bezrobocia i obni¿enia p³ac robotniczych. W 1935 r. ok. 30% aleksandrowskich fabryk i fabryczek
poñczoszniczych og³osi³o okresow¹ niewyp³acalnoœæ, a ok. 6% z nich
uleg³o likwidacji. Prasa ³ódzka pisa³a wprost, ale mocno na wyrost,
o krachu przemys³u poñczoszniczego w Aleksandrowie.
Jeszcze przed wybuchem II wojny œwiatowej, kryzys uda³o siê
stopniowo przezwyciê¿yæ. Ponownie wzros³a produkcja poñczoch
i skarpet oraz zapotrzebowanie na nie na rynku krajowym, a wyroby z Aleksandrowa cieszy³y siê dobr¹ opini¹. Ros³o zatrudnienie w przemyœle, ale tak¿e w rzemioœle, handlu i us³ugach. Liczba zak³adów przemys³owych w mieœcie wzros³a ze 132 w 1928 r.
do 253 w 1938 r. By³y to oczywiœcie g³ównie ma³e, rodzinne fabryczki. Jedynie najbogatszych w³aœcicieli staæ by³o w okresie miêdzywojennym na modernizacjê produkcji, inwestycje w park maszynowy czy rozbudowê. Przyk³adowo przy ul. Piotrkowskiej 10
wybudowano dwupiêtrowy dom, mieszcz¹cy na parterze lokale
biurowe fabryki A. Freya, a na piêtrze mieszkania. Oprócz dominuj¹cych poñczoszarni, dzia³a³y u nas tak¿e tkalnie, farbiarnie, formiarnie... Licznie reprezentowane by³o rzemios³o, zw³aszcza tradycyjne profesje – rzeŸnictwo, szewstwo, krawiectwo,
stolarstwo... Na terenie Aleksandrowa odnotowano w 1938 r. 223
punkty handlowe. By³y to g³ównie ma³e sklepiki spo¿ywcze (ok.
58%) i galanteryjne (ok. 13%).
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5. Katastrofa II wojny œwiatowej (1939–1945)
W tragicznych latach II wojny œwiatowej dla Aleksandrowa zakoñczy³a siê pewna epoka. Czasy trójnarodowego i trójwyznaniowego miasteczka, gdzie na ogó³ zgodnie wspó³¿yli obywatele ró¿nych wyznañ i narodowoœci, odesz³y bezpowrotnie w przesz³oœæ.
Okupant hitlerowski od chwili wkroczenia do miasta 7 wrzeœnia
1939 r. narzuci³ ludnoœci polskiej, a zw³aszcza ¿ydowskiej, krzywdz¹ce przepisy i obj¹³ je brutalnymi represjami, jednoczeœnie ho³ubi¹c miejscow¹ ludnoœæ niemieck¹ i pog³êbiaj¹c przez to przedwojenne konikty spo³eczne i narodowe.
Niemiecki burmistrz Aleksandrowa, Paul Engel i inni radni,
na polecenie w³adz okupacyjnych, jeszcze w 1939 r. przeprowadzili spis wszystkich ¯ydów w Aleksandrowie i ich nieruchomoœci oraz reszty dobytku. Sporz¹dzone wtedy wykazy pos³u¿y³y
póŸniej do zaplanowania i przeprowadzenia akcji wysiedlenia,
po³¹czonej z grabie¿¹ maj¹tku. Ju¿ pod koniec grudnia 1939 r.
wszyscy aleksandrowscy ¯ydzi zostali przymusowo wysiedleni
do Generalnej Guberni, gdzie parê lat póŸniej zginêli w gettach oraz komorach gazowych hitlerowskich obozów zag³ady.

Budynek obecnego internatu LO, dawny dom cadyka,
uszkodzony w 1945 r. ród³o: ze zbiorów Lucjana Gusta
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W doraŸnie zorganizowanych magazynach (np. w zamkniêtym
koœciele katolickim pw. œw. Rafa³a) pozosta³o mienie, którego
nie pozwolono im zabraæ ze sob¹. W 1940 r. sprzedawano je po
zani¿onych cenach, g³ównie niemieckiej ludnoœci Aleksandrowa, choæ na listach nabywców guruje tak¿e ok. 20 polskich nazwisk. Najcenniejsze przedmioty traa³y, pewnie bez licytacji,
w rêce „zas³u¿onych” urzêdników niemieckich, np. ¿andarmów
i policjantów.
Polsk¹ inteligencjê, nauczycieli, ksiê¿y i wszystkich niepokornych tak¿e dotknê³y policyjne represje, wiêzienia, wysiedlenia,
obozy koncentracyjne, a nawet egzekucje (np. w lesie luæmierskim ko³o Zgierza). Nieliczne przedwojenne przedsiêbiorstwa
bêd¹ce w³asnoœci¹ Polaków zosta³y skonskowane i przekazane
Niemcom. Pozbawiono Polaków mo¿liwoœci zajmowania kierowniczych stanowisk w przemyœle, handlu i rzemioœle, a ogó³ ludnoœci polskiej zmuszono do s³abo op³acanej pracy najemnej w zarz¹dzanych przez Niemców fabrykach, fabryczkach i warsztatach.
Wyd³u¿ono czas pracy polskich robotników, pozbawiono ich przywilejów socjalnych (np. dodatków rodzinnych i zapomóg), urlopów wypoczynkowych i opieki zdrowotnej. Ca³¹ polsk¹ m³odzie¿
od 13 roku ¿ycia obj¹³ przymus pracy na potrzeby Niemców. Polakom przydzielano tak¿e w systemie kartkowym znacznie ni¿sze racje ¿ywnoœciowe, ni¿ aleksandrowskim Niemcom. Rozpoczê³a siê akcja przymusowego wysiedlania polskich rodzin
z Aleksandrowa i okolicznych wsi do Generalnej Guberni. Setki
Polaków z Aleksandrowa, mê¿czyzn, kobiet, a czasem równie¿
dzieci wys³ano na roboty przymusowe do Niemiec. W 1943 r. miasto Aleksandrów zmieni³o nawet nazwê na Wirkheim, czyli
(w wolnym t³umaczeniu) Dom Tkaczy.
Gdy 17 stycznia 1945 r., wraz z wkroczeniem tu oddzia³u sowieckich czo³gistów, skoñczy³ siê okupacyjny koszmar, ludnoœæ
Aleksandrowa zmala³a w porównaniu z okresem przedwojennym
a¿ dwukrotnie – z ponad 13 000 do zaledwie 6 000. Odwetowe
represje, roboty przymusowe i rabunki dotknê³y teraz z kolei
miejscow¹ cywiln¹ ludnoœæ niemieck¹, g³ównie potomków tkaczy z XIX w. W wyniku postanowieñ konferencji w Ja³cie i Poczdamie, w latach 1945–1948 przymusowo wysiedlono za Odrê prawie wszystkich aleksandrowskich Niemców. Miasteczko po raz
pierwszy w swych dziejach sta³o siê czysto polskie. Po wojnie,
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w miejsce wymordowanych ¯ydów i wysiedlonych Niemców, do
Aleksandrowa przybyli nowi mieszkañcy – Polacy, g³ównie ch³opi z okolicznych wsi. Znajdowali oni zatrudnienie w powoli odradzaj¹cym siê przemyœle, g³ównie tradycyjnej ju¿ od pó³ wieku
bran¿y poñczoszniczej.

6. Powojenna nacjonalizacja
i komasacja przemys³u (1945–1948)
Dzia³ania wojenne zim¹ 1945 r. oraz pospieszna, chaotyczna
ewakuacja znacznej czêœci ludnoœci niemieckiej przed zbli¿aj¹cym siê frontem i Armi¹ Czerwon¹, zdezorganizowa³y aleksandrowski przemys³. Wiêkszoœæ w³aœcicieli i zarz¹dców fabryk
opuœci³a miasto. W pierwszych latach powojennych niejasna by³a sytuacja prawna aleksandrowskiego przemys³u, przed wojn¹
w wiêkszoœci pozostaj¹cego w rêkach niemieckich i ¿ydowskich.
Jako ¿e komendantura sowiecka mia³a prawo swobodnie dysponowaæ mieniem poniemieckim na zajmowanych terenach,
czêœæ surowców, produktów i wyposa¿enia aleksandrowskich
fabryk pojecha³a wiêc na wschód jako „³up wojenny”. W pierwszych dniach po wyzwoleniu, gdy nie istnia³y jeszcze cywilne
w³adze polskie, a w³adzê w mieœcie przejê³a, dzia³aj¹ca w³aœciwie bez ¿adnej kontroli Milicja Obywatelska, na porz¹dku
dziennym by³y ró¿ne „dzikie” rekwizycje, dewastacje, kradzie¿e i rabunki. Wiele poniemieckich fabryk tak doszczêtnie „rozszabrowano”, ¿e nie da³o siê ich ju¿ póŸniej uruchomiæ. Notorycznie brakowa³o w pierwszych powojennych latach surowców
do produkcji, paliw i energii elektrycznej oraz wykwalikowanej si³y roboczej. Powojenny spis w lipcu 1945 r. wykaza³ zniszczenia budynków i maszyn w 9 fabrykach, w tym powa¿ne –
w 5 z nich.
Opuszczone przez dawnych w³aœcicieli fabryki postanowiono
wiêc oddaæ w zarz¹d tymczasowym kierownikom, aby ci, dzia³aj¹c w imieniu w³adz, zabezpieczyli mienie przed rabunkiem i uruchomili produkcjê. Wed³ug danych z marca 1945 r. pod zarz¹dem takich tymczasowych kierowników znajdowa³o siê 56
zak³adów przemys³owych, a 10 dalszych zosta³o opieczêtowanych
i zabezpieczonych. Inne opracowania podaj¹ jeszcze wiêksz¹ liczbê poniemieckich fabryczek objêtych tymczasowym zarz¹dem
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– a¿ 76. Znane s¹ nazwiska wszystkich ówczesnych kierowników
tkalni i poñczoszarni. Jedni lepiej, a inni gorzej sprawdzili siê
w tej roli. Nadu¿yciom sprzyja³ ich dobór z klucza politycznego
– z grona dzia³aczy PPR, radnych czy milicjantów, brak wiarygodnych spisów przejmowanego maj¹tku, brak rzetelnej kontroli
ze strony w³adz, ogólny powojenny ba³agan. Mimo tych rozlicznych trudnoœci, do koñca maja 1945 r. uda³o siê uruchomiæ
w Aleksandrowie ju¿ 49 zak³adów produkcyjnych, w których zatrudniono 526 osób. Ponad 20 fabryk i warsztatów by³o jednak
nadal nieczynnych.
W³adze komunistyczne, od pocz¹tku d¹¿¹c do ca³kowitego
podporz¹dkowania sobie gospodarki, dokona³y w ca³ym kraju
nacjonalizacji wielkiego i œredniego przemys³u. Powo³ano pañstwow¹ rmê pod nazw¹ Zjednoczenie Przemys³u DziewiarskoPoñczoszniczego w Aleksandrowie (ZPDzP), a inne drobne rmy spoza bran¿y poñczoszniczej oddano w zarz¹d Dyrekcji
Przemys³u Miejscowego (DPM). Zarz¹d Miejski powo³a³ tak¿e
w³asne przedsiêbiorstwo – Szwalniê Miejsk¹. Nacjonalizacja
przemys³u poñczoszniczego w Aleksandrowie by³a ³atwiejsza do
przeprowadzenia, ni¿ gdzie indziej, za wzglêdu na specyczn¹

Pochód 1 Maja, lata 50. XX w.
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strukturê w³asnoœciow¹. Przed wojn¹ wyraŸnie dominowa³y w tej,
najwa¿niejszej bran¿y przemys³u, przedsiêbiorstwa niemieckie.
W pierwszej kolejnoœci przejêto wiêc pod zarz¹d tymczasowy
fabryki, których niemieccy w³aœciciele uciekli przed Armi¹ Czerwon¹ zim¹ 1945 r. Nastêpnie skonskowano przedsiêbiorstwa
tych osób narodowoœci niemieckiej, które po wojnie w Aleksandrowie pozosta³y. W wiêkszoœci zostali oni pozbawieni polskiego obywatelstwa i wysiedleni do Niemiec w ci¹gu nastêpnych
kilku lat (do 1949 r.). Jeœli chodzi o rmy nale¿¹ce przed 1939 r.
do ¿ydowskich przedsiêbiorców – wiêkszoœæ ich w³aœcicieli zosta³a zamordowana przez Niemców w czasie wojny, nie pozostawiaj¹c spadkobierców. Nieliczni aleksandrowscy ¯ydzi ocaleni
z Holocaustu najczêœciej wybierali emigracjê do Izraela, Ameryki czy Europy Zachodniej, pozostawiaj¹c swe domy, sklepy i rmy nowym, polskim w³aœcicielom. Komunistyczne w³adze nie
pozwoli³y jednak na przejêcie poniemieckich i po¿ydowskich fabryk poñczoszniczych polskim zarz¹dcom tymczasowym na w³asnoœæ, znacjonalizowa³y je. Jedynym wiêkszym pracodawc¹
w Aleksandrowie sta³o siê wiêc pod koniec lat 40. XX w. pañstwowe przedsiêbiorstwo.
Przejêcie pod zarz¹d pañstwowy rm poniemieckich i po¿ydowskich w³adze komunistyczne uzna³y za pierwszy krok na drodze do „socjalistycznych przekszta³ceñ” w przemyœle poñczoszniczym. Kolejnym celem mia³a byæ komasacja ma³ych
zak³adów, po³¹czenie ich w jedno, wielkie, centralnie zarz¹dzane pañstwowe przedsiêbiorstwo. Akcjê tê przeprowadzono dosyæ sprawnie, przy akompaniamencie g³oœnej politycznej propagandy PPR, w ci¹gu zaledwie roku – od lutego 1946 r. do stycznia
1947 r. Zlikwidowano wtedy 46 ma³ych rm poniemieckich, a maszyny, surowce i wyposa¿enie przetransportowano do dziesiêciu
najwiêkszych fabryk, poddanych czêœciowej modernizacji. Po zakoñczeniu komasacji w Aleksandrowie pozosta³o 10 oddzia³ów
Zjednoczenia Przemys³u Dziewiarsko-Poñczoszniczego, mieszcz¹cych siê w czêœciowo wyremontowanych dawnych fabrykach: Augusta Freya (ul. Piotrkowska 10), Johanna Hauka (ul.
Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 64), Otto Kurtza (ul. Parzêczewska, ob. 1 Maja 6), Rudolfa Schultza (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 32), spadkobierców Adolfa Greilicha (ul. £êczycka 1), Gottlieba Knappe (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego
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27), Hugona Paschke (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 12),
Adolfa Paschke (ul. Parzêczewska, ob. 1 Maja 20), Karla Pfeiffera (ul. Pabianicka 33), Wilhelma Webera (ul. Zielona 29). Ponadto wykorzystywano dawne zak³ady Karla Steckla (ul. Piotrkowska 14/16) jako magazyn maszyn.
Ostatnie, niewielkie, prywatne zak³ady poñczosznicze, które
przetrwa³y nacjonalizacjê i komasacjê, w nastêpnych latach wegetowa³y, napotykaj¹c liczne trudnoœci w pozyskiwaniu surowców, fachowych kadr, zbywaniu wyrobów... Jeszcze w 1948 r. dzia³a³o w Aleksandrowie 7 prywatnych fabryczek poñczoszniczych
zatrudniaj¹cych od 5 do 15 robotników, które uleg³y likwidacji.
W styczniu 1949 r. utworzono Spó³dzielniê Pracy „Zespó³ Poñczoszników”. Jej za³o¿yciele to przewa¿nie drobni wytwórcy poñczoch, którzy oddali spó³dzielni w³asne maszyny. Rejestracja
nowych zak³adów rzemieœlniczych a¿ do koñca lat 80. by³a utrudniona. Wymaga³a ona uzyskania zgody naczelnika miasta, której udzielano bardzo niechêtnie, boj¹c siê prywatnej konkurencji dla pañstwowych rm. Prywatny przemys³ praktycznie przesta³
wiêc istnieæ na okres 4 dekad.

7. Aleksandrów
„kolebk¹ polskiego poñczosznictwa” (1948–1999)
Znacjonalizowane fabryki w 1951 r. przemianowano na Aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego. W latach 50. XX w.
kolejne plany gospodarcze w³adz PRL preferowa³y jednak inwestycje w przemys³ ciê¿ki (górnictwo, hutnictwo, przemys³ zbrojeniowy), zaniedbuj¹c inne bran¿e oraz potrzeby ludnoœci. Aleksandrowski zak³ad, korzystaj¹cy z przestarza³ej infrastruktury i bazy
maszynowej, mia³ wiêc powa¿ne problemy ze zbyciem swych niezbyt atrakcyjnych produktów. W dodatku w 1952 r. po¿ar zniszczy³
jeden z oddzia³ów przedsiêbiorstwa (nr 2) przy al. l Maja, a w nim
350 maszyn. Dopiero przemiany polityczne zwi¹zane z polskim
paŸdziernikiem 1956 r., odwil¿ i destalinizacja pomog³y przemys³owi lekkiemu. W³adze komunistyczne zwróci³y wreszcie nieco
wiêksza uwagê na konsumpcyjne potrzeby ludnoœci, chêtniej inwestowa³y w te bran¿e produkcji. Dla Aleksandrowskich Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego rozpocz¹³ siê „z³oty wiek”.
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Pañstwowe przedsiêbiorstwo posiada³o 8 zak³adów produkcyjnych, dziewiarnie, farbiarnie, wykañczalnie, warsztaty mechaniczne, w³asne magazyny przêdzy i transport, 835 maszyn stêpkowych, 400 maszyn cholewkowych, 13 kotonowych, 86 cewiarek, 158
³¹czarek, overlocki, wanny farbiarskie... W latach 1956–1968 rozbudowano dawne budynki fabryk Freya i Steckla przy ul. Piotrkowskiej 10/12, a na wolnym terenie miêdzy nimi wzniesiono du¿¹,
nowoczesn¹ halê fabryczn¹. Pozwoli³o to skoncentrowaæ wiêkszoœæ
produkcji poñczoszniczej, rozsianej dot¹d po ca³ym mieœcie. Na
ul. Piotrkowsk¹ przenios³a siê z £êczyckiej dyrekcja AZPP. W latach 70. i 80. XX w. znacznie unowoczeœniono park maszynowy,
sprowadzaj¹c nowe maszyny, g³ównie z Czechos³owacji i W³och.
Wielkoœæ produkcji wzros³a pod koniec lat 70. do oko³o 230 tys.
wyrobów poñczoszniczych i dziewiarskich rocznie, a 10 lat póŸniej
osi¹gnê³a a¿ 49 mln. sztuk – par gotowych wyrobów. Aleksandrowskie wyroby poñczosznicze sta³y siê wreszcie atrakcyjnym towarem eksportowym. AZPP, przemianowane na Zak³ady Przemys³u
Poñczoszniczego „Sandra”, zatrudnia³y w okresie najwiêkszej
œwietnoœci prawie 4 tysi¹ce pracowników (3887 w latach
1971–1975), czyli dawa³y pracê niemal co czwartemu aleksandrowianinowi (i aleksandrowiance). Ju¿ pod koniec lat 40. w administracji Zjednoczenia zatrudniano ok. 260 pracowników, a w latach
70. – ok. 400. Dla porównania – przed wojn¹ pracowników umys³owych zatrudnionych w ca³ym aleksandrowskim przemyœle by³o
zaledwie 80. Nasze miasteczko okreœlane by³o jêzykiem propagandy dekady Edwarda
Gierka jako „kolebka polskiego poñczosznictwa”. ZPP
„Sandra” dysponowa³y
w³asnym
szkolnictwem zawodowym, prowadzi³y ¿³obek, przedszkole, sto³ówkê,
przychodniê lekarsk¹ z laboratorium
analiz lekarskich,
Józefa Szperlik przy pracy - ZPP Sandra, 1972 r.
oddzia³ rehabilita-
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cji leczniczej, przyzak³adowy dom kultury z bibliotek¹,
klub
sportowy
„W³ókniarz”, oœrodki wypoczynkowe dla pracowników w Pogorzelicy,
Morzyczynie, oœrodek wypoczynku
weekendowego
w Zoówce itp. OpZPP Sandra. Fot. Elzbieta Domanska
rócz
„Sandry”
w bran¿y poñczoszniczej dzia³a³y
tak¿e Spó³dzielnia
Inwalidów „Przodownik” oraz Spó³dzielnia
Pracy
„Aleksandrowianka”. Ta pierwsza
prowadzi³a ponadto
dzia³alnoœæ w zakresie us³ug szewskich i krawieckich.
ZPP Sandra w likwidacji; brama wjazdowa.
Sytuacja ekonoFot. Elzbieta Domanska
miczna „Sandry”
drastycznie zmieni³a siê na niekorzyœæ po 1980 r. Bardzo kosztowne inwestycje (m. in. w drogie maszyny z W³och), rosn¹ce zad³u¿enie w bankach, burzliwe wydarzenia polityczne lat 80.
(strajki), coraz silniejsza konkurencja odradzaj¹cego siê sektora prywatnego, nap³yw tanich wyrobów dziewiarskich z Chin,
wreszcie hiperinacja z prze³omu lat 80. i 90. pogr¹¿y³y nansowo „Sandrê”. W 1995 r. przekszta³cono dawne zak³ady pañstwowe w spó³kê akcyjn¹. Mimo oddania samorz¹dowi szko³y
przyzak³adowej, przedszkoli, ¿³obków, biblioteki, sprzeda¿y zamiejscowych oœrodków produkcyjnych i wczasowych oraz drastycznej redukcji zatrudnienia, najwiêkszej aleksandrowskiej
fabryki poñczoszniczej nie uda³o siê ju¿ uratowaæ. Teren zak³a-
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du g³ównego przy ul. Piotrkowskiej zosta³ podzielony na dzia³ki i przeznaczony na sprzeda¿. W latach 1999–2005 powo³any
w tym celu likwidator wygasi³ dzia³alnoœæ „Sandry” i wykreœli³
spó³kê z Krajowego Rejestru S¹dowego. Trudnego okresu przemian ustrojowych lat 90. nie uda³o siê tak¿e przetrwaæ obu wspomnianym spó³dzielniom. Nie oznacza³o to jednak bynajmniej
ca³kowitego upadku produkcji poñczoszniczej w Aleksandrowie.

8. Czy Aleksandrów to jeszcze Skarpetkowo?
Mimo nieprzychylnoœci w³adz komunistycznych, codziennych problemów z biurokratycznymi przepisami i dostêpem do surowców,
w ostatnich dekadach PRL-u w Aleksandrowie powoli zacz¹³ odradzaæ siê sektor prywatny, a szczególnie niewielkie rodzinne rmy
dziewiarskie. Gdy w 1988 r. zliberalizowano przepisy o dzia³alnoœci gospodarczej, nast¹pi³a, nie tylko w naszym mieœcie, prawdziwa eksplozja podmiotów gospodarczych. Spoœród 328 zak³adów zarejestrowanych do 15 listopada 1988 r., a¿ 225 zaliczono do bran¿y
odzie¿owej i w³ókienniczej (w tym 147 podmiotów zajmowa³o siê
dziewiarstwem maszynowym, 56 – krawiectwem, a 10 – bieliŸniarstwem). Zdecydowanie mniej liczne by³y zak³ady rzemieœlnicze pozosta³ych bran¿: chemicznej (34, w tym 29 podmiotów produkuj¹cych wyroby artystyczne z tworzyw sztucznych), metalowej (12),
drzewnej (11), budowlanej (10), spo¿ywczej (8), skórzanej (7) oraz

Domowe maszyny szwalnicze typu overlock
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elektronicznej i elektrotechnicznej (6). W 1990 r. dzia³a³o w Aleksandrowie ju¿ 1580 ró¿nych zak³adów prywatnych, a w 1997 r. odnotowano ich rekordow¹ liczbê – 2445.* By³y to g³ównie jednoosobowe rmy zajmuj¹ce siê handlem (detalicznym i obwoŸnym) lub
us³ugami dziewiarskimi, choæ nie brakowa³o i wiêkszych zak³adów
produkcyjnych.
W nastêpnych latach liczba prywatnych podmiotów gospodarczych zaczê³a siê zmniejszaæ, g³ównie z powodu zamykania rynku wschodniego, który dla aleksandrowskich producentów skarpet i rajstop by³ najwa¿niejszy. Wed³ug stanu na 31 grudnia
2003 r. na terenie gminy Aleksandrów £ódzki funkcjonowa³o
1960 ró¿nych podmiotów gospodarczych, w tym 301 rm prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugi w bran¿y dziewiarskiej
i poñczoszniczej oraz 67 zak³adów krawieckich i bieliŸniarskich.
Na terenie gminy znajdowa³o siê wtedy 15 farbiarni i 6 hurtowni przêdzy. Do wiêkszych zak³adów produkcyjnych innych bran¿
zalicza³y siê: Spó³dzielnia Pracy Chemików „Xenon” w R¹bieniu (produkcja chemiczna), PPH „Presentex” (galwanizernia),
„New Style” Sp. z o. o w Izabelinie (produkcja mebli) i Huta Szk³a
„Weronika” w R¹bieniu. Obecnie w Aleksandrowie £ódzkim dzia³alnoœæ prowadzi 2623 podmiotów gospodarczych. Dominuj¹c¹
bran¿¹ (38%) nadal pozostaje tradycyjnie przemys³ w³ókienniczy (dziewiarski i poñczoszniczy).
Pocz¹wszy od 1998 r. w R¹bieniu rozwin¹³ dzia³alnoœæ jeden
z najwa¿niejszych krajowych producentów stolarki budowlanej
z PCV i aluminium – rma „Okna R¹bieñ”, od 2009 r. bêd¹ca czêœci¹ koncernu Hasau, którego w³aœcicielem jest œrodkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta Investments. Firma ta w swym najlepszym okresie zatrudnia³a ponad 400 osób, roczna produkcja
okien siêga³a ponad 400 000 sztuk, a 70% wyrobów traa³o na eksport. Wiosn¹ 2009 r. zarz¹d rmy postanowi³ sprowadziæ blisko 100
robotników z Filipin, co spotka³o siê z gwa³town¹ reakcj¹ polskich
* Kiedy syndyk wyprzedawa³ park maszynowy upad³ych Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, wiele cennych maszyn dziewiarskich i poñczoszniczych tra³o do r¹k
przedsiêbiorczych aleksandrowian. Powsta³y setki nowych, rodzinnych, przydomowych fabryczek, ca³kiem podobnych do tych przedwojennych. Spaceruj¹c pomiêdzy domami czy
blokami s³ychaæ by³o szum maszyn dziewiarskich. Wtedy, jak wspominaj¹ wcale nie najstarsi aleksandrowianie, „rynek ch³on¹³ skarpety jak skarpeta deszcz”, producenci skarpet nie nad¹¿ali z produkcj¹, a Rosjanie brali ka¿dy towar tysi¹cami... (przyp.aut.)
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pracowników i zosta³o nag³oœnione
przez media. Produkty fabryki w R¹bieniu cieszy³y siê
dosyæ dobr¹ opini¹
i zdobywa³y wyró¿nienia, np. Okna Silent w programie
„VIP – Najlepsze
Okna i Drzwi”
(2010). Niestety
Fabryka okien w Rabieniu – sklepik
przedsiêbiorstwo to
pad³o oar¹ obecnego kryzysu gospodarczego. W kwietniu 2012 r. do s¹du
tra³ wniosek o jego
upad³oœæ, rma zatrzyma³a maszyny
i wys³a³a 280 pracowników na urlopy.
W 2009 r. na terenie dawnego lotniska,
obecnie
Podstrefy Aleksandrów £ódzki naleFabryka okien w Rabieniu
¿¹cej do £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozpoczê³y dzia³alnoœæ fabryki dwóch œwiatowych koncernów: Procter&Gamble oraz ABB.
Pierwsze z wymienionych przedsiêbiorstw dzia³a w bran¿y chemiczno-kosmetycznej. W aleksandrowskiej fabryce P&G s¹ produkowane kosmetyki do pielêgnacji skóry marki Olay. Zatrudnienie znalaz³o tu ponad 300 osób. Z kolei w drugiej, nowej
aleksandrowskiej fabryce koncernu ABB, gdzie docelowo ma
znaleŸæ zatrudnienie 150 pracowników, bêd¹ produkowane niskonapiêciowe silniki elektryczne. W tej sytuacji mo¿na siê zastanawiaæ, czy wypada jeszcze po staremu przezywaæ Aleksandrów „Skarpetkowem”?
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Aleksandrów, najpierw zwany £êczyckim, a potem £ódzkim, nieprzerwanie przez niemal 200 lat swego istnienia by³ oœrodkiem przemys³u w³ókienniczego. Aleksandrowski przemys³ (pocz¹tkowo by³o to raczej rzemios³o) prze¿ywa³ swe wzloty i upadki, okresy
wspania³ej prosperity i g³êbokie kryzysy. Stan gospodarki mia³ bezpoœredni wp³yw na sytuacjê prawn¹ tego oœrodka – uzyskanie praw
miejskich w 1822 r., ich utratê w 1869 r. i odzyskanie w 1924 r.
W dziejach aleksandrowskiego przemys³u mo¿na wyró¿niæ kilka
okresów – faz rozwojowych. Okres 1 (ok. 1816–1850) charakteryzowa³ siê pomyœlnym rozwojem sukiennictwa (bran¿a we³niana),
przez przyby³ych z Niemiec tkaczy w przydomowych warsztatach.
Tkacze produkowali sukno g³ównie na zamówienia wojskowe. Czêœæ
z nich popad³a w zale¿noœæ od kupców – hurtowników, organizuj¹cych produkcjê w systemie nak³adczym. Okres 2 (ok. 1850–1900),
gdy w wyniku kryzysu tradycyjnego sukiennictwa dominuj¹c¹ bran¿¹ sta³a siê produkcja tkanin bawe³nianych. W przeciwieñstwie do
innych okolicznych miast (jak £ódŸ, Zgierz czy Pabianice), nie powsta³y jednak u nas wielkie zmechanizowane fabryki bawe³niane,
a wiêkszoœæ produkcji tej bran¿y mia³a nadal charakter cha³upniczy. W okresie 3 (ok. 1900–1945) pó³rzemieœlnicza w istocie produkcja tkacka ust¹pi³a zmechanizowanej produkcji fabrycznej
w bran¿y dziewiarsko-poñczoszniczej. Wiêkszych fabryk poñczoszniczych by³o jednak w Aleksandrowie tylko kilka, g³ównie w rêkach miejscowych Niemców. Oprócz nich powsta³o jednak w tym
okresie wiele ma³ych, prywatnych, rodzinnych poñczoszarni. Okres
4 (1945–2005) to powojenna nacjonalizacja, komasacja i modernizacja ca³ego aleksandrowskiego poñczosznictwa, „z³oty wiek” i upadek Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, które sta³y siê
najwiêkszym producentem i pracodawc¹ w mieœcie. Od momentu
odrodzenia w Aleksandrowie
prywatnej przedsiêbiorczoœci
w latach 80. XX w., najpopularniejsz¹ bran¿¹ tradycyjnie
pozosta³o dziewiarstwo, choæ
sytuacja ta zaczê³a zmieniaæ
siê w ostatnich latach, gdy rozpoczê³o dzia³alnoœæ kilka nowych fabryk zupe³nie innych
bran¿...
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