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Tomasz Pietras

Aleksandrów –
jedno z lepszych w Polsce miasteczek

Miasto tkaczy

(...) Osada rzeczona, (...) jest zupe³nie foremn¹. Obszerny rynek

i kilka ulic szerokich i prostych nadaje jej kszta³t jednego z lepszych

w Polszcze miasteczek.

Tak w 1820 r. opisywa³ œwie¿o za³o¿on¹ prywatn¹ osadê tkack¹, na-
zwan¹ wkrótce ku czci „mi³oœciwie panuj¹cego cesarza Wszechro-
sji” Aleksandra I – Aleksandrowem, Rajmund Rembieliñski, pre-
zes Komisji Województwa Mazowieckiego.

Dwa lata póŸniej Aleksandrów zosta³ obdarzony prawami
miejskimi i herbem typu „mówi¹cego” (litera A na murze miej-
skim = miasto Aleksandra).

Goœci³y tu w latach dwudziestych XIX wieku tak wybitne per-
sony, jak sami carowie Aleksander I i jego nastêpca Miko³aj I,
wielki ksi¹¿ê Konstanty Paw³owicz, czy Stanis³aw Staszic. Powta-
rzali oni zgodnie opinie Rembieliñskiego, podaj¹c to tkackie mia-
steczko za wzór do naœladowania dla podobnych osad rz¹dowych,
w tym pobliskiej £odzi.

Co tak zachwyca³o oœwieceniowych technokratów? Aby to zro-
zumieæ, wybierzmy siê na „wirtualn¹” przechadzkê po Aleksan-
drowie.

Dziœ miasteczko to liczy oko³o 26 tysiêcy mieszkañców i jest
siedzib¹ w³adz gminy, pod wzglêdem administracyjnym nale¿y
do powiatu zgierskiego województwa ³ódzkiego. Do centrum



Aleksandrowa mo¿na dojechaæ podmiejskim autobusem PKS
spod dworca £ódŸ-̄ abieniec, ³ódzkim autobusem miejskim linii
78 z Placu Wolnoœci oraz licznymi prywatnymi busami.

Mo¿na tu zobaczyæ liczne œlady XIX-wiecznej zabudowy – za-
równo murowane kamienice czynszowe z po³owy tego stulecia
i nieco póŸniejsze, jak i charakterystyczne, parterowe drewnia-
ne domy, tzw. „domy tkaczy”. Warto zw³aszcza zwróciæ uwagê na
te ostatnie. W ca³ym Aleksandrowie zachowa³o siê ich ponad 50,
najwiêcej przy ulicach: Wierzbiñskiej, Pabianickiej, Ogrodowej,
Warszawskiej, £êczyckiej, Wojska Polskiego. Najstarsze z nich
pamiêtaj¹ pocz¹tki miasta. Domy te s¹ niskie niczym kamieni-
czki na praskiej Z³otej Uliczce, z szerokim frontem, o konstruk-
cji sumikowej, z dwuspadowym dachem krytym niegdyœ gontem
i z obszern¹ sieni¹ poœrodku, od której prowadz¹ drzwi do dwóch
lub czterech izb.

Przed 150 laty mieszkali w nich i pracowali majstrowie i cze-
ladnicy tkaccy. S³ychaæ by³o turkot warsztatów tkackich, na któ-
rych wytwarzano pokaŸne iloœci tkanin, najczêœciej sukna we³-
nianego na rynki rosyjskie, lokalne, czy dla wojska Królestwa
Polskiego.

W domach tych, podobnie jak na ulicach miasteczka, s³ychaæ
by³o wtedy niemal wy³¹cznie niemieck¹ mowê, bo tkacze ci przy-
byli tu za chlebem, zwabieni ofertami zamieszczanymi przez w³a-
œciciela miasta w prasie pruskiej, g³ównie z Wielkopolski, Prus,
Saksonii.

W 2 po³owie lat 20-tych XIX w. funkcjonowa³o tu ponad 300
takich przydomowych warsztatów. Liczni ówczeœni aleksandro-
wianie zajmowali siê tak¿e postrzyganiem sukna, farbowaniem
tkanin, krawiectwem. Aleksandrów sta³ siê w krótkim czasie jed-
nym z najsilniejszych nowych oœrodków sukienniczych w kraju.
Dopiero wprowadzenie wy¿szych taryf celnych na handel suk-
nem z Rosj¹ (1832 r.) spowodowa³o kryzys w sukiennictwie i przy-
spieszy³o upadek gospodarczy tego miasteczka, nie mog¹cego
ju¿ sprostaæ konkurencji s¹siednich miast pañstwowych (np.
œwietnie siê rozwijaj¹cych £odzi i Pabianic). Brak dostêpu miej-
scowych rzemieœlników do kredytów rz¹dowych, zaniedbania no-
wych w³aœcicieli, brak dobrych dróg dojazdowych i pocz¹tkowa
niechêæ miejscowych tkaczy do przestawienia op³acalnej dot¹d
produkcji z we³ny na bawe³nê, pogr¹¿y³y Aleksandrów jeszcze
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bardziej. Miasteczko pustosza³o i ubo¿a³o, wreszcie ukazem w³adz
gubernialnych z 1869 r. zosta³o, podobnie jak wiele innych po-
dobnych oœrodków, zdegradowane do rzêdu osady.

Zbli¿aj¹c siê do Aleksandrowa, ju¿ z daleka zauwa¿ymy ¿ó³te
wie¿e koœcio³a rzymsko-katolickiego pod wezwaniem œw. Rafa³a
Archanio³a. Jest to najstarszy murowany budynek w mieœcie. Je-
go budowê rozpoczêto w 1816 r. i zakoñczono dwa lata póŸniej.
Sta³y tu wtedy jedynie dwa drewniane domy mieszkalne i trwa³y
pierwsze prace miernicze i budowlane przy nowej osadzie, za³o-
¿onej w³aœnie przez dziedzica dóbr bru¿yckich – Rafa³a Brato-
szewskiego herbu Sulima na pustym, piaszczystym, z rzadka za-
lesionym wzniesieniu.

Dawnych wizytatorów tej osady zachwyca³ zw³aszcza jej regu-
larny uk³ad urbanistyczny, w pe³ni zgodny z oœwieceniowym, ra-
cjonalistycznym idea³em (warto w tym miejscu wspomnieæ mier-
niczego Bernarda Schuttenbacha, syna austriackiego o�cera).
Takie rozplanowanie by³o mo¿liwe dziêki za³o¿eniu miasta od
podstaw, na pustym terenie.

Aleksandrów posiada do dziœ doœæ obszerny czworok¹tny ry-
nek z dwoma koœcio³ami po przeciwnych jego stronach, od któ-
rego odchodz¹ prostopad³e ulice: wspomniana ju¿ 11 Listopada
(dawna Kaliska), Warszawska, Ogrodowa i Wojska Polskiego (da-
wna Koœcielna).

G³ówn¹ oœ osady wyznacza³y w XIX w. dwie pierwsze ulice,
pokrywaj¹ce siê z grubsza ze, œredniowieczn¹ jeszcze, drog¹ ze
Zgierza do Lutomierska.

Rembieliñski pisa³ o „piêknej i gustownej architekturze” ko-
œcio³a œw. Rafa³a. Pierwotnie by³ on utrzymany w stylu klasycy-
stycznym, jednonawowy, kryty dachówk¹, z wolno stoj¹c¹, dre-
wnian¹ dzwonnic¹. Pod posadzk¹ koœcio³a z³o¿ono doczesne
szcz¹tki za³o¿yciela osady, któremu œwi¹tynia ta zawdziêcza wez-
wanie.

Obecny koœció³ doœæ znacznie ró¿ni siê od swojego pierwowzo-
ru. W latach 1922–1926 znacznie go powiêkszono, dobudowuj¹c
do jednonawowego korpusu dwie nawy boczne i przed³u¿aj¹c
nawê g³ówn¹. W latach 1933–1935 z kolei, do frontonu koœcio³a
dobudowano dwie neobarokowe wie¿e wysokoœci 20 m. Ostatnia
gruntowna przebudowa mia³a miejsce ca³kiem niedawno, bo na
pocz¹tku lat 90-tych, staraniem proboszcza ks. pra³ata Norber-
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ta Ruckiego. Do po³udniowej nawy starego koœcio³a œw. Rafa³a
dobudowano obszern¹ now¹ budowlê sakraln¹ z osobnym o³ta-
rzem i wezwaniem œw. Micha³a. We wnêtrzu starej czêœci koœcio-
³a mo¿na zobaczyæ zabytkowe o³tarze. Niektóre elementy jego
wyposa¿enia s¹ jeszcze w stylu póŸnobarokowym.

Na placu przykoœcielnym stoi dziœ ca³kiem nowy pomnik pa-
pie¿a Jana Paw³a II. Naprzeciw koœcio³a, po przeciwnej stronie
ulicy, mo¿na podziwiaæ interesuj¹cy murowany budynek zwany
do dziœ „jatkami”. Jest to w³aœciwie zupe³nie nowy gmach, odbu-
dowany przed kilkunastoma laty w dawnym stylu.

Poprzednie jatki zbudowano zapewne w 1825 lub 1829 r. do-
syæ tanim kosztem (niewidoczny ty³ budynku z bali drewnianych
zamiast z cegie³), nic wiêc dziwnego, ¿e nie przetrwa³y próby cza-
su. Ju¿ 30 lat póŸniej konieczny okaza³ siê gruntowny remont bu-
dynku. Jatki by³y wtedy obiektem tak u¿ytecznym, ¿e wielu oby-
wateli miasta zgodzi³o siê opodatkowaæ na ten cel. Zachowa³a siê
lista 427 obywateli ze wszystkich trzech nacji zamieszkuj¹cych
miasteczko, wp³acaj¹cych w 1861 r. sk³adkê na remont jatek.

Niemal do koñca istnienia, jatki miejskie pe³ni³y swoje pier-
wotne funkcje – sklepików piekarsko-rzeŸniczych (w s³owniku
Lindego czytamy: „ Jatki, kramy przekupniów, gdzie miêso, ry-
by, jajca i insze ¿ywio³y przedaj¹”). Poszczególne sklepiki wy-
dzier¿awiali sprzedawcy od miasta w drodze publicznej licytacji.
Na umowach dzier¿awy mo¿na dostrzec podpisy alfabetem ³a-
ciñskim, hebrajskim i... trzema krzy¿ykami.

W koñcu lat 80-tych XX w., po burzliwych dyskusjach, zanie-
dbany i zrujnowany budynek ca³kiem rozebrano. Pieni¹dze na
ich odbudowê znalaz³y siê dopiero niedawno. Obecnie znajduje
siê tutaj ekspozytura banku oraz biura urzêdu miasta. Dawna
nazwa jednak pozosta³a, choæ ma³o kto pamiêta dziœ jej pierwot-
ne znaczenie.

Na niedu¿ym skwerze przed jatkami ods³oniêto w 1994 r. po-
mnik poœwiêcony pamiêci Polaków poleg³ych i zamordowanych
w latach 1939–1956.

Najwa¿niejszym z zabytków przy aleksandrowskim rynku, czyli
Placu Tadeusza Koœciuszki, jest murowany ratusz w stylu klasycy-
stycznym. Przylega on od pó³nocnego-zachodu do budynku jatek.
Gmach ten zosta³ wzniesiony, o czym mówi data na jego elewacji,
w 1824 r. Burmistrzem Aleksandrowa by³ wówczas Gedeon Goedel.
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Jest to jedna z najbardziej barwnych postaci zwi¹zanych z dzie-
jami tego miasteczka i ca³ego regionu ³ódzkiego, warto wiêc po-
œwiêciæ mu parê s³ów. Ten spolonizowany syn austriackiego leka-
rza wojskowego bra³ udzia³ jako podo�cer piechoty Ksiêstwa
Warszawskiego w kampaniach napoleoñskich 1812 i 1813 r. Do do-
mu powróci³ jako 23-letni inwalida – ze zgniecion¹ klatk¹ piersio-
w¹, przestrzelon¹ nog¹ i odmro¿onymi gdzieœ pod Moskw¹ rêka-
mi. Ten schorowany weteran spod Smoleñska, Borodino i Lipska
zosta³ nagrodzony przez w³adze Królestwa Polskiego ciep³¹ posad-
k¹ w s³u¿bie cywilnej. By³ najpierw ³awnikiem miejskim w poblis-
kich Brzezinach, a nastêpnie burmistrzem w Aleksandrowie. Urz¹d
ten jednak straci³ w 1831 r., za karê za... swój polski patriotyzm –
aktywne mobilizowanie aleksandrowian do pomocy powstaniu li-
stopadowemu, np. posy³anie do warszawskich szpitali wojskowych
produkowanych tu szarpi, czyli banda¿y. Obarczony liczn¹ rodzi-
n¹ inwalida odreagowa³ w ten sposób odmowê przyjêcia do czyn-
nej s³u¿by wojskowej w armii powstañczej.

Budynek ratusza, niew¹tpliwie najciekawszy zabytek w pod-
³ódzkim Aleksandrowie, to pami¹tka po tym bohaterskim i go-
spodarnym burmistrzu, o którym napisano, ¿e po œmierci dzie-
dzica-za³o¿yciela uratowa³ miasto przed upadkiem.

W ogólnym uk³adzie ratusz przypomina dwory wiejskie z te-
go okresu. Dostrzec w nim mo¿na wp³ywy warszawskiego archi-
tekta Antonio Corazziniego, twórcy m.in. tzw. Pa³acu Staszica.
Wysoka fasada otrzyma³a p³ytki, centralnie usytuowany ryzalit,
kondygnacje oddzielono gzymsami. Na piêtrze umieszczono pó³-
kolisty balkon. Najciekawszym elementem fasady jest maska Te-
midy, symbol „œlepej sprawiedliwoœci”. Wnêtrze ma uk³ad dwu-
traktowy z obszern¹ sieni¹ na przestrza³.

W XIX w. czêœæ izb zajmowa³y kancelaria magistratu, czte-
ropokojowe mieszkanie burmistrza, sk³ad miar i wag oraz lokal
policjanta z aresztem. Na dziedziñcu za ratuszem znajdowa³ siê
sk³ad st¹gwi przeciwpo¿arowych.

W dobrze zachowanym ratuszu do chwili obecnej mieœci siê
siedziba w³adz samorz¹dowych, a na s¹siednim placu odbywaj¹
siê ró¿ne lokalne uroczystoœci i zabawy, np. w noc sylwestrow¹.

Po obejrzeniu ratusza przechodzimy na drug¹ stronê ulicy
i wchodzimy do parku, który zajmuje centrum rynku. Zosta³ on
wytyczony ju¿ w 1824 r. jako elegancki ogród w stylu angielskim
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z alejkami wychodz¹cymi z 4 naro¿ników kwadratowego za³o¿e-
nia i ³¹cz¹cymi siê w jego œrodku z obwodnic¹ otaczaj¹c¹ central-
nie po³o¿ony klomb. By³a tu kawiarnia, oran¿eria i domek spe-
cjalnie zatrudnionego ogrodnika. Za³o¿yciel miasta – Rafa³
Bratoszewski zrezygnowa³ ostatecznie z pierwotnych planów
wzniesienia w tym miejscu swojej kaplicy grobowej.

W 1917 r., po wielkiej
manifestacji patrioty-
cznej, polska ludnoœæ
Aleksandrowa ufundowa-
³a pomnik swojemu boha-
terowi narodowemu – Ta-
deuszowi Koœciuszce, któ-
ry stan¹³ w œrodku parku.
Zosta³ on zniszczony
przez Niemców jesieni¹
1939 r. Obecne, o wiele
skromniejsze popiersie
Naczelnika Insurekcji,
ustawiono w tym samym
miejscu w 1964 r.

Jeœli przejdziemy
przez park kieruj¹c siê na
pó³nocny-zachód, wyj-
dziemy wprost na drugi
z aleksandrowskich ko-
œcio³ów. To dawny koœció³
ewangelicko-augsburski.
Mo¿emy to poznaæ od ra-
zu po symbolu Ewange-
lii umieszczonym na fa-
sadzie. W przeciwieñ-
stwie do koœcio³a katolic-
kiego, przetrwa³ on do dziœ w nie zmienionej od 174 lat postaci. Zbu-
dowano go w 1828 r. wspólnym wysi³kiem dziedzica (katolika), gmi-
ny ewangelickiej oraz w³adz miasta.

Niemcy-ewangelicy stanowili od pocz¹tku osady a¿ do 1945 r.
najliczniejsz¹ i najsilniejsz¹ gospodarczo grupê ludnoœci tego mia-
steczka (w 1939 r. ok. 38% ogó³u ludnoœci). To w ich rêku by³a wiêk-
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szoœæ warsztatów tkackich, a potem fabryczek poñczoszniczych,
placów i kamienic w mieœcie. To oni najczêœciej obsadzali urzêdy
magistrackie. Pierwszy burmistrz Aleksandrowa – Marcin Jêd-
rzejowski straci³ swój urz¹d poniewa¿... nie zna³ jêzyka niemiec-
kiego i nie móg³ porozumieæ siê z wiêkszoœci¹ mieszkañców.

Koœció³ ten unikn¹³ powa¿niejszych przeróbek i pozostaje
œwietnym przyk³adem architektury klasycystycznej. Budynek
wzniesiono z cegie³ na planie prostok¹ta. Posiada on trzy nawy
– g³ówn¹ i dwie boczne. Elewacjê œwi¹tyni zdobi¹ pilastry, fryz,
wazony, okr¹g³e okienka, dwie p³askorzeŸby le¿¹cych Nike i wspo-
mniany ju¿ symbol Ewangelii. Schodkowy szczyt zwieñczony jest
krzy¿em.

Ze zborem po³¹czono w 1848 r., zbudowany w tym samym sty-
lu klasycystycznym, dom pastora, który móg³ odt¹d udawaæ siê
na nabo¿eñstwa niemal wprost z sypialni. Obecnie w odnowio-
nym budynku mieœci siê biblioteka publiczna.

W pocz¹tkach XX w. w tym niedu¿ym miasteczku znajdowa-
³a siê jeszcze jedna œwi¹tynia chrzeœcijañska – koœció³ baptystów
przy ulicy Po³udniowej. Obecnie budynek ten niestety ju¿ nie
istnieje.

Œladami cadyków

W dalsz¹ drogê proponujê udaæ siê wzd³u¿ pó³nocnej pierzei ryn-
ku. Mijaj¹c kolejne, œwietnie zachowane, drewniane domy z 2
æwierci XIX w., dochodzimy do ulicy Warszawskiej i kierujemy
siê na pó³noc. Wkraczamy w³aœnie na teren dawnego rewiru ¿y-
dowskiego bowiem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wtedy przepisa-
mi, za³o¿yciel Aleksandrowa wyznaczy³ pod osadnictwo staroza-
konnych tylko tê czêœæ osady. ¯ydzi otrzymywali dzia³ki pod
zabudowê przy ulicach Warszawskiej oraz Wiatracznej (dziœ Da-
szyñskiego). (Ta ostatnia nazwa wskazuje na funkcjonowanie tu
w pocz¹tkach XIX w. licznych wiatraków.)

¯ydzi stanowili pocz¹tkowo drug¹ po Niemcach grupê ludno-
œci Aleksandrowa, dominuj¹c w handlu i wielu rzemios³ach. Do-
piero w okresie miêdzywojennym nap³yw polskich robotników do
rozwijaj¹cego siê przemys³u zmieni³ nieco te proporcje. Jeszcze
w 1939 r. wyznawcy religii moj¿eszowej stanowili jednak a¿ 29%
ca³kowitej ludnoœci tego miasteczka.
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Posuwaj¹c siê wzd³u¿
ulicy Warszawskiej, po
chwili dojdziemy do pose-
sji numer 10. Nieco w g³ê-
bi, po lewej stronie, na-
szym oczom uka¿e siê
okaza³y murowany przed-
wojenny dom. To internat
miejscowego liceum ogól-
nokszta³c¹cego.

Przed 1939 r. w tym
miejscu znajdowa³ siê
dwór cadyka. Odk¹d
w 1866 r. do tego, nieco
ju¿ wtedy podupad³ego
gospodarczo miasteczka,
przyby³ s³awny cadyk cha-
sydzki Chanoch, uczeñ
Simchy Bunema z Przy-
suchy i Menachema Men-
dla z Kocka, Aleksandrów
sta³ siê jednym z najwa¿-
niejszych w Polsce oœrod-
ków religijnych tego bar-

wnego od³amu judaizmu. Dwór tutejszych cadyków – Chanocha
i jego nastêpców z rodziny Danzigerów (Jechiela, Jerachmiela,
Szmuela i Izaaka) a¿ do II wojny œwiatowej konkurowa³ z takimi
oœrodkami jak Góra Kalwaria czy Kock. W 1933 r. zorganizowano
tu wielki zjazd religijny, w którym uczestniczy³o oko³o 700 pobo¿-
nych chasydów z ca³ej Polski. Do cadyków z Aleksandrowa piel-
grzymowali po radê i b³ogos³awieñstwo ¯ydzi z odleg³ych nawet
stron, a ich wp³ywy szerzy³y siê, mimo oporu postêpowych rabinów,
wœród ¿ydowskiej spo³ecznoœci przedwojennej £odzi. Mówiono
wœród chasydów, ¿e Ger (Góra Kalwaria) przyci¹ga scholarzy,
a Aleksander (czyli tutejszy dwór chasydzki) – handlarzy. Rzeczy-
wiœcie wœród zwolenników tutejszych cadyków przewa¿ali drobni
¿ydowscy sklepikarze. Do dziœ w izraelskim Bnei Brak funkcjonu-
je dwór chasydzki kontynuuj¹cy tradycje aleksandrowskich rabi-
nów z rodu Danzigerów.
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To w³aœnie w tym domu przy ulicy Warszawskiej 10 i w jego
najbli¿szym s¹siedztwie, na ³onie natury, chasydzi wielbili Jah-
we modlitw¹, œpiewami i tañcem, co jeszcze pamiêtaj¹ najstar-
si aleksandrowianie.

Mijaj¹c skrzy¿owanie z ulic¹ Piotrkowsk¹, nie sposób nie za-
uwa¿yæ okaza³ych budynków fabrycznych. To pozosta³oœæ po Za-
k³adach Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, które w latach
PRL-u dawa³y pracê 4 tysi¹com mieszkañców i mieszkanek Alek-
sandrowa. Miasto to jêzykiem gierkowskiej propagandy nazywa-
no dumnie „kolebk¹ polskiego poñczosznictwa”.

Jeszcze dziœ, mimo upadku tej fabryki, z³oœliwi nazywaj¹ Alek-
sandrów, zreszt¹ nie bez racji – „Skarpetkowem”, w ca³ym mie-
œcie funkcjonuje bowiem oko³o tysi¹ca ma³ych prywatnych za-
k³adów dziewiarskich.

W tym samym miejscu znajdowa³a siê niegdyœ okaza³a muro-
wana synagoga, wzniesiona w latach 1897–1902 w miejsce sta-
rej, drewnianej, krytej gontem z 1826 r. Zosta³a ona zburzona
przez Niemców we wrzeœniu 1939 r.

Id¹c dalej ulic¹ Warszawsk¹, naprzeciw skrzy¿owania z ulic¹
Zgiersk¹ natkniemy siê na tzw. Staw Jana oraz niedu¿y park. Znaj-
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dowa³o siê tu niegdyœ targowisko przeznaczone dla dzielnicy ¿y-
dowskiej. Przy po³udniowej stronie tego targowiska sta³ drewnia-
ny dom, w którym 25 sierpnia 1833 r. przyszed³ na œwiat Izrael
Poznañski – póŸniejszy wielki ³ódzki przemys³owiec, drugi po Ka-
rolu Scheiblerze z „królów bawe³ny Ziemi Obiecanej”, w³aœciciel
wielkich fabryk i gigantycznego pa³acu przy ulicy Ogrodowej. Je-
go ojciec – Kalman, nim przeniós³ swe interesy do £odzi, praco-
wa³ w Aleksandrowie jako kramarz, farbiarz i tasiemkarz.

Tê trasê wycieczki proponujê zakoñczyæ odwiedzeniem niewiel-
kiego aleksandrowskiego cmentarza ¿ydowskiego (kirkutu), któ-
ry znajduje siê niedaleko, przy ulicy Górnej. Nierzadko mo¿na tu
spotkaæ wycieczki wspó³czesnych chasydów w tradycyjnych stro-
jach, którzy pragn¹ pomodliæ siê na grobach swoich œwiêtych ca-
dyków i pozostawiæ tu, zgodnie ze swoim zwyczajem, niewielkie
karteczki z proœbami, licz¹c na wstawiennictwo zmar³ych rabinów
u Jahwe.

Nie sposób unikn¹æ w tym miejscu re�eksji nad losem 4 ty-
siêcy tutejszych ̄ ydów w okresie II wojny œwiatowej. Niemal na-
zajutrz po zajêciu miasta, 14 wrzeœnia 1939 r., hitlerowcy roz-
strzelali na aleksandrowskim cmentarzu ¿ydowskim kilkunastu
miejscowych ¯ydów i 5 Polaków. Podobne egzekucje odby³y siê
we wrzeœniu tak¿e na tzw. strzelnicy i w innych punktach mia-
sta. Trzy miesi¹ce póŸniej – rankiem 27 grudnia 1939 r., wszy-
stkich miejscowych ¯ydów ograbiono z ca³ego dobytku i wygna-
no do Generalnej Guberni, pieszo, przy mrozie siêgaj¹cym 28oC.
Zostali oni kilka lat póŸniej pomordowani w komorach gazowych
Majdanka i innych hitlerowskich obozów zag³ady. By³ wœród nich
i ostatni miejscowy cadyk – Izaak Menachem Mendel Danziger,
ukrywaj¹cy siê przez jakiœ czas w £odzi, a nastêpnie w Otwocku
oraz oko³o 450 jego chasydów – cz³onków rodziny i uczniów.

W stronê £odzi

W Aleksandrowie mo¿na wskazaæ jeszcze kilka innych miejsc go-
dnych zobaczenia, znajduj¹ siê one jednak w innej czêœci mia-
steczka – przy ulicy Wojska Polskiego, a wiêc w kierunku £odzi.

Naprzeciw koœcio³a œw. Rafa³a sta³a niegdyœ pierwsza alek-
sandrowska szko³a wybudowana staraniem dziedzica i w³adz mia-
sta w latach 1826–1827. Budynek ten zbudowano podobnie jak
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jatki – z frontu by³ murowany, a z ty³u – drewniany, dach pokry-
to gontem.

Ówczesna szko³a przeznaczona by³a zarówno dla dzieci nie-
mieckich osadników wyznania ewangelickiego, jak i dla katoli-
ków, przewa¿nie polskiego pochodzenia. W szkole chrzeœcijañ-
skiej mieœci³y siê dwie du¿e sale lekcyjne i trzypokojowe
mieszkanie dla nauczyciela. Klasy by³y niskie, z ogromnymi bel-
kami. Strop podpiera³y ¿elazne s³upy. Pierwszym nauczycielem
by³ niejaki Friedrich Otto – by³y farbiarz, znaj¹cy oba jêzyki.

Budynek ten mocno ucierpia³ w wyniku ostrza³u artyleryjskie-
go w koñcu 1914 r., gdy na przedpolach Aleksandrowa toczy³y siê
zaciête walki miêdzy armiami rosyjskimi i niemieckimi. Ostate-
cznie przesta³ on istnieæ w 1945 r., spalony w czasie kolejnej za-
wieruchy wojennej.

Tu¿ obok koœcio³a œw. Rafa³a zachowa³a siê do dziœ zabytko-
wa plebania – murowany parterowy budynek z l po³owy XIX w.,
o konstrukcji tzw. pruskiego muru. Wzd³u¿ ca³ej ulicy Wojska
Polskiego ze, znanymi nam ju¿, parterowymi drewnianymi „do-
mami tkaczy” s¹siaduj¹ murowane kamienice z pocz¹tku XX w.

Najciekawszym obiektem jest zespó³ fabryczno-mieszkalny
Alberta Stillera z 1908 r. znajduj¹cy siê przy ulicy Wojska Pol-
skiego 31. Sk³ada siê on ze stylowej willi fabrykanckiej, cegla-
nych budynków fabrycznych dawnej poñczoszarni, budynków go-
spodarczych i ogródka z piêkn¹ magnoli¹.

Takich zabudowañ pofabrycznych sprzed 100 lat zachowa³o
siê w Aleksandrowie kilkanaœcie. Nie dorównuj¹ one, rzecz jas-
na, rozmiarami ³ódzkim przêdzalniom i tkalniom Scheiblera,
Gayera czy Poznañskiego, ani wspó³czesnym im fabrykom pabia-
nickim Kruschego i Endera czy Kindlera, stanowi¹ jednak do-
bre œwiadectwo czasów, gdy Aleksandrów, nazywany ju¿ wtedy
£ódzkim, sta³ siê skupiskiem licznych, ma³ych i nieco wiêkszych
zmechanizowanych fabryczek dziewiarskich i poñczoszniczych.

Dla przyk³adu, we wspomnianej fabryce Stillera pracowa³o
w najlepszych czasach 38 robotników. To prawie nic przy tysi¹-
cach robotników ³ódzkich tkalni i przêdzalni.

Wœród w³aœcicieli tych przedsiêbiorstw widzimy prawie sa-
mych Niemców, potomków tkaczy sprzed pó³ wieku: Juliusza i Gu-
stawa Paschke, Rudolfa Schultza, Adolfa Greilicha, Karola Pfeif-
fera, Gothilfa Knappe, Gustawa Hirscha, Karola Steckla i innych.
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Aleksandrów, dziêki ponownemu uprzemys³owieniu i specjali-
zacji produkcji, znalaz³ swe miejsce w powsta³ej w miêdzyczasie ag-
lomeracji ³ódzkiej, w 1924 r. odzyska³ nawet utracone prawa miej-
skie. Ju¿ w 1910 r. miasteczko uzyska³o elektryczne po³¹czenie
tramwajowe z s¹siedni¹ £odzi¹. Linia ta niestety ju¿ nie istnieje.

Tramwaje, towarzysz¹ce przez prawie sto lat dziejom tego
miasteczka, zast¹pi³y w latach 1991–1995 tañsze autobusy PKS.
Zakoñczono ju¿ rozbiórkê trakcji i torowiska, wiêc turysta nawet
nie domyœli siê, z czym mo¿e kojarzyæ siê mieszkañcom numer
44 (taki numer nosi³a ta podmiejska linia tramwajowa po II woj-
nie œwiatowej).

Upañstwowione i rozbudowane po II wojnie œwiatowej fabry-
czki poñczosznicze sta³y siê podstaw¹, wspomnianych ju¿, wiel-
kich aleksandrowskich zak³adów „Sandra”.

W pobli¿u Alek-
sandrowa, we wsi R¹-
bieñ, mo¿na zoba-
czyæ kilka innych
interesuj¹cych obiek-
tów willowych z po-
cz¹tku XX w.

Nasz¹ wycieczkê
po Aleksandrowie
proponujê zakoñczyæ
odwiedzeniem miej-
scowego cmentarza
chrzeœcijañskiego.
Znajduje siê on przy
ulicy Wojska Polskie-
go 52/54. Cmentarz
chrzeœcijañski od po-
cz¹tku by³ podzielo-
ny na czêœæ katolick¹
i ewangelick¹, po-
tem wydzielono je-
szcze czêœæ prawos³a-
wn¹ (zlikwidowan¹
po ewakuacji Rosjan
w 1915 r.)
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Cmentarz ewangelicki, zajmuj¹cy przed wojn¹ wiêksz¹ czêœæ
obszaru, dziœ jest bardzo okrojony. O jego niegdysiejszej œwiet-
noœci przypomina tylko imponuj¹ca neogotycka brama z lat 30-
-tych XX w. Znajduje siê tu m.in. kwatera wojenna ¿o³nierzy nie-
mieckich poleg³ych w bitwie pod £odzi¹ w 1914 r.

Aleksandrowscy Niemcy musieli opuœciæ swoje miasto po
1945 r., w wyniku postanowieñ ja³tañsko-poczdamskich. Ich miej-
sce zajêli Polacy, œwie¿o tu przybyli, g³ównie z okolicznych wsi.
Aleksandrów odt¹d nie jest ju¿ tym trójnarodowym miastem, co
dawniej.

Najstarszym zachowanym nagrobkiem na wspomnianym cmen-
tarzu jest okaza³y murowany grobowiec pierwszego aleksandrow-
skiego pastora rodem z dalekiej Turyngii – Fryderyka Jerzego Tu-
ve, budowniczego tutejszego koœcio³a ewangelickiego, zmar³ego
30 czerwca 1830 r. W chwili obecnej znajduje siê on ju¿ po stronie
katolickiej i popada w ruinê.

Dwa lata temu pojawi³a siê zupe³nie nowa inicjatywa odbudo-
wy zrujnowanego koœcio³a ewangelickiego w centrum Aleksan-
drowa, wspólnym wysi³kiem katolickiego ksiêdza, luterañskiego
biskupa, w³adz miasta oraz Towarzystwa Przyjació³ Aleksandro-
wa. To bardzo dobry znak na przysz³oœæ, zw³aszcza w mieœcie ta-
kim jak Aleksandrów, gdzie przez ponad 100 lat zgodnie wspó³-
¿y³y trzy narodowoœci, a ka¿da z nich wnios³a swoj¹ czêœæ udzia³u
do gospodarki i kultury rodzinnego miasta – Sztet³, Heimatu.
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Jakub Lutos³awski

Przynale¿noœæ 
administracyjno-terytorialna

Aleksandrowa do koñca XX wieku

Aleksandrów £ódzki – jedna z wielu osad powsta³ych na ziemiach
polskich po burzliwej epoce wojen napoleoñskich nigdy nie by³
tematem wielkich rozpraw historycznych. 

O ile przynale¿noœæ administracyjno-terytorialna Aleksan-
drowa do koñca XX wieku nie jest oglêdn¹ form¹ przekazu
historycznego, o tyle zamiarem moim w tworzeniu tej¿e mono-
gra�i by³o poszerzenie dosyæ skromnego zbioru publikacji
o Aleksandrowie. 

Praca ta poza zwi¹zkami stricte administracyjno-terytorial-
nymi obejmuje równie¿ w niewielkim stopniu zagadnienia histo-
ryczne, których zastosowanie wi¹¿e siê z wyjaœnieniem niektó-
rych w¹tków tematycznych pracy. 

Granice okresu, w jakim siê poruszam trudno okreœliæ jedno-
znacznie. Zamierzam nieco wiêcej miejsca poœwiêciæ Bru¿ycy
Wielkiej, wiêc za Ÿród³ami encyklopedycznymi siêgam do XII
wieku. Czas w³aœciwy bêd¹cy przedmiotem badañ rozpoczynaj¹
ksiêgi s¹dowe ³êczyckie z 1386 roku w sposób niezbity œwiadcz¹-
ce o istnieniu Bru¿ycy Wielkiej. Kwartyl górny w sposób logiczny
wi¹¿e siê z ostatni¹ reform¹ podzia³u administracyjnego w Pol-
sce z 1999 roku. 

W ka¿dym z rozdzia³ów stara³em siê ukazaæ przynale¿noœæ
Aleksandrowa, b¹dŸ Bru¿ycy wielkiej do w³aœciwych jednostek
terytorialnych, czasem poszerzaj¹c je o przynale¿noœæ s¹downi-
cz¹, koœcieln¹ (katolick¹) itp. 



Administracyjna 
przynale¿noœæ Bru¿ycy Wielkiej

Zarówno Ja¿d¿yñska1, jak i duet Tukaj Wróbel2, zgodnie pisz¹
o wsi Bru¿yca Wielka jako o bezpoœredniej poprzedniczce Alek-
sandrowa na ziemiach królestwa kongresowego. 

Pierwsze zapiski dotycz¹ce wsi szlacheckiej Bruzica, b¹dŸ Bru-
¿yca s¹ du¿o starsze i pochodz¹ z ksi¹g s¹dowych ³êczyckich z 1386
roku.3

W okresie I Rzeczypospolitej, Bru¿yca le¿a³a w granicach pro-
wincji wielkopolskiej w koronie. Ksiêgi s¹dowe, w których wymie-
nia siê nazwê Bru¿yca zosta³y wydane w ³êczyckim, co wskazuje
na przynale¿noœæ wsi do tego¿ województwa. Nie ma natomiast
zgodnoœci, co do lokacji powiatowej Bru¿ycy, choæ wiadomo, ¿e
granicach administracyjnych ³êczyckiego znajdowa³y siê wówczas
powiaty ³êczycki, brzeziñski i or³owski. 

Taki stan rzeczy pozosta³ nienaruszony a¿ do II rozbioru polski. 
W 1793 niemal ca³y obszar ziem sieradzko-³êczyckich wszed³

w sk³ad prowincji tzw. Prus Po³udniowych. Bru¿yca Wielka wraz
z ca³ym województwem ³êczyckim zosta³a wcielona do nowout-
worzonego departamentu ³êczyckiego z narzucon¹ administra-
cj¹ prusk¹. 

Po znikniêciu Polski z map Europy w roku 1796, terytorium
dzisiejszego województwa ³ódzkiego znalaz³o siê w granicach de-
partamentów warszawskiego i kaliskiego.4 Taki stan administra-
cyjny trwa³ do 1806 roku, gdy zaborcê wypar³y wojska napoleoñ-
skie. W styczniu 1807 zosta³a powo³ana tzw. Komisja Rz¹dz¹ca,
która przejê³a w³adzê administracyjn¹ nad terytoriami podleg-
³ymi Napoleonowi. Reforma terytorialna zosta³a wprowadzona
w ¿ycie dopiero po traktatach tyl¿yckich i uregulowana dekre-
tem z 19 grudnia 1807 roku. Ustanowiono niniejszym na tere-
nie dzisiejszego województwa ³ódzkiego 60 powiatów zamiast do-
tychczasowych 58. Bru¿yca wielka znalaz³a siê w granicach
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administracyjnych powiatu zgierskiego z siedzib¹ w³adz w Pi¹t-
ku w nowoutworzonym departamencie warszawskim. 

Po wzglêdem s¹downiczym, w okresie Ksiêstwa Warszawskie-
go, w sprawach mieszkañców Bru¿ycy Wielkiej rozstrzyga³ s¹d
pokoju dla powiatu zgierskiego i trybuna³ cywilny i instancji dla
departamentu warszawskiego. S¹d karny i odzewny (apelacyjny)
by³ jeden na ca³e Ksiêstwo Warszawskie, wobec czego podlega-
³y mu wszystkie jednostki administracyjne. 

22 maja 1815 roku prawnie przesta³o istnieæ Ksiêstwo War-
szawskie. Moc¹ ustawy konstytucyjnej z 27 listopada 1815 roku
Królestwo Kongresowe podzielono na województwa nawi¹zuj¹c
do przedrozbiorowego rozk³adu terytorialnego. 

Bru¿yca Wielka w nowym porz¹dku znalaz³a siê w granicach
województwa mazowieckiego. W³adze rosyjskie przy zachowaniu
nazewnictwa województw zlikwidowa³y powiaty jako jednostki
administracyjne. Dotychczasowy powiat zgierski, na terenie któ-
rego znajdowa³a siê Bru¿yca, wszed³ wespó³ z powiatem ³êczyc-
kim w sk³ad obwodu ³êczyckiego. 

Dotychczasowe terytorium powiatów pos³u¿y³o jako jednostka
przy podziale na okrêgi wyborcze i miejsca zwo³ywania sejmików
ziemskich. Dla omawianego obszaru siedzib¹ powiatu by³o mia-
sto Pi¹tek. Podzia³, o którym szerzej pisze Bandurka5, wszed³
w ¿ycie w drugiej po³owie 1816 roku. 

Po wzglêdem koœcielnym Bru¿yca Wielka podlega³a para�i
zgierskiej. Jak pisze Splitt w artykule Od biskupstwa do diecezji6 zie-
mie le¿¹ce w XI i XII wieku w zasiêgu diecezji poznañskiej, a wiêc
od Poznania, poprzez Kalisz i Sieradz, a¿ do Czerska, uporz¹d-
kowa³ legat papie¿a Kaliksta II, kardyna³ Idzi z Tusculum oko³o
roku 1123. W 1136 roku biskup Rzymu Innocenty II moc¹ bulli
Ex commisso nobis... Przyporz¹dkowa³ wspomniane wczeœniej zie-
mie archidiecezji gnieŸnieñskiej. Wspominaj¹ o tym równie¿ au-
torzy historii archidiecezji gnieŸnieñskiej, w której czytamy m.in.:
„przyjmuje siê, ¿e w sk³ad ówczesnej archidiecezji gnieŸnieñskiej
wchodzi³a wschodnia czêœæ Wielkopolski, Kujawy, ³êczyckie, sie-
radzkie, rozleg³e tereny Mazowsza i prawdopodobnie równie¿ le-
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¿¹ca na prawym brzegu Noteci kasztelania nakielska”.7 Bru¿yca
le¿a³a wiêc w zasiêgu wp³ywów archidiecezji gnieŸnieñskiej. Wiêk-
szym problemem okazuje siê przyporz¹dkowanie wsi odpowie-
dniej para�i. Ja¿d¿yñska pisze, i¿ Bru¿yca w XVI wieku nale¿a³a
do proboszcza ³êczyckiego,8 co wskazywa³oby na podleg³oœæ para-
�i ³êczyckiej. Jednak Pawiñski w Polsce XVI wieku zalicza wieœ w po-
czet ziem pod para�¹ zgiersk¹, co ze wzglêdu na odleg³oœæ wyda-
je siê bardziej prawdopodobne. Koniec istnienia Bru¿ycy Wielkiej
jako samodzielnej jednostki – wsi szlacheckiej nie zosta³ nigdy
dok³adnie okreœlony. Leonard de Verdmon w monogra�i wszy-
stkich miast i miasteczek w królestwie polskim9 wymienia datê
1812 jako powstanie Aleksandrowa na gruntach dóbr bru¿yckich.
Ksi¹dz Witold Nadolski w krótkiej kronice miasta10 równie¿ da-
tuje pocz¹tek Aleksandrowa na rok 1812, co znajduje potwier-
dzenie w aktach miasta Aleksandrowa.11 Zarówno Ja¿d¿yñska,12

jak i Ÿród³a encyklopedyczne13 oscyluj¹ wokó³ lat 1817–1818, co
wydaje siê najbardziej prawdopodobne. 

Osada Aleksandrów w ujêciu administracyjnym
od powstania do roku 1837.

Aleksandrów za³o¿ony staraniem Rafa³a Bratoszewskiego – w³a-
œciciela gruntów erygowano jako jedno z wielu miast o tej nazwie
jako pomnik cara Aleksandra. Po burzliwej epoce wojen napo-
leoñskich wyniszczone gospodarczo ziemie polskie potrzebowa³y
solidnej struktury przemys³owej. Temu te¿ sprzyja³ rz¹d króle-
stwa kongresowego. Obok Aleksandrowa Bratoszewskiego w I po-
³owie XIX wieku powsta³y takie osady jak Ozorków Starzyñskie-
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go, Poddêbice Zakrzewskiego, Zduñska Wola Z³otnickiego, czy
Tomaszów Ostrowskiego.14 Aleksandrów nie by³ wiêc wyj¹tkiem.
Zagêszczenie sieci osadniczej na terenach „garbu ³ódzkiego” mia-
³o istotne znaczenie w kontekœcie rozwoju uk³adu administracyj-
nego póŸniejszego województwa ³ódzkiego. 

Tak na wniosek w³aœciciela Aleksandrowa Bratoszewskiego i Ko-
misji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych i Policji rada administracyj-
na Królestwa Polskiego wynios³a Aleksandrów do godnoœci mia-
sta trzeciego rzêdu aktem z dnia 26 marca 1822 roku.15 Dokument,
o którym mowa zawiera³ niezwykle cenn¹ w kontekœcie rozwa¿añ
o przynale¿noœæ administracyjn¹ miasta notkê nastêpuj¹cej tre-
œci: „osada rzemieœlnicza Aleksandrów, w obwodzie ³êczyckim, wo-
jewództwie mazowieckim po³o¿ona (…)”.16 U Bandurki natomiast
czytamy, ¿e „w latach dwudziestych nie dostrzega siê ponadto wiêk-
szych zmian administracyjnych ani terytorialnych. Równie¿ w okre-
sie powstania 1830–1831, a tak¿e bezpoœrednio po jego st³umie-
niu ¿adne zmiany w zakresie organizacji administracji na szczeblu
wojewódzkim i powiatowym nie nast¹pi³y”.17 Fragment przytoczo-
nego dokumentu dope³niony s³owami Bandurki w sposób doœæ la-
pidarny, acz lakoniczny zamyka rozwa¿ania na temat Aleksandro-
wa dla lat 1817–1831. W roli dope³nienia wspomnê jeszcze tylko
o obowi¹zuj¹cym niezmiennie od 1815 roku podziale na powiaty,
bêd¹ce wyznacznikami okrêgów wyborczych. W tej strukturze mia-
sto nadal nale¿a³o do powiatu zgierskiego. Podobnie wygl¹da³ sta-
tus administracyjny Aleksandrowa w ci¹gu nastêpnych 6 lat, a¿
do 7 marca 1837 roku. 

Natomiast s¹downictwo pañstwowe w myœl konstytucji Kró-
lestwa Polskiego przewidywa³o podleg³oœæ Aleksandrowa s¹dowi
pokoju w Zgierzu (dla powiatu zgierskiego, który sta³ siê okrê-
giem s¹dowym), trybuna³owi i instancji w warszawie – stolicy wo-
jewództwa oraz specjalnemu trybuna³owi handlowemu dla wo-
jewództwa mazowieckiego. S¹d apelacyjny i s¹d najwy¿szej
instancji pozostawa³ jeden na ca³e królestwo, wiêc si³¹ rzeczy roz-
ci¹ga³ swoj¹ w³adzê nad Aleksandrowem. Siedziba s¹du rozstrzy-
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gaj¹cego w sprawach kryminalnych dla Aleksandrowa mieœci³a
siê w £êczycy – stolicy obwodu.

Wspomnieæ nale¿y jeszcze o statusie koœcielnym Aleksandro-
wa, który od 1818 zmieni³ siê w stosunku do Bru¿ycy. Staraniem
cara Aleksandra i Pius VII podniós³ diecezjê warszawsk¹ do go-
dnoœci archidiecezji i jej te¿ odt¹d podlega³ Aleksandrów. Para-
�a aleksandrowska podlega³a natomiast bezpoœrednio dekana-
towi w £odzi, który powo³ano pod archidiecezj¹ warszawsk¹.

Status administracyjny miasta Aleksandrów 
w latach 1837–1866.

Wspomnianego 7 marca 1837 roku postanowieniem carskim „z po-
wodu nieistnienia od dawna w warszawie w³adz administracyj-
nych stopnia wojewody (…)”18 przemianowano województwa na
gubernie. Podobnym postanowieniem 11 paŸdziernika 1842 roku
dotychczasowe obwody zosta³y przemianowane na powiaty, a po-
wiaty na okrêgi. Zakres kompetencji w³adz poszczególnych jedno-
stek terytorialnych nie uleg³ zmianie. Jedynie nazewnictwo zo-
sta³o zmody�kowane i tak guberni¹ rz¹dzi³ w³aœciwy jej rz¹d
gubernialny, a nie jak dotychczas komisja wojewódzka. Komisarz
obwodowy sta³ siê naczelnikiem powiatu, natomiast urzêdy mu-
nicypalne przemianowano na magistraty. Aleksandrów wobec
zmian, jakie zasz³y, znajdowa³ siê wiêc na terenie powiatu ³êczyc-
kiego okrêgu zgierskiego guberni mazowieckiej. 

Kolejne istotne zmiany nast¹pi³y wraz z wydaniem ukazu car-
skiego w roku 1845. Reforma administracyjna ogranicza³a liczbê
guberni z oœmiu do piêciu. Znajduj¹cy siê dotychczas w mazo-
wieckich granicach gubernialnych Aleksandrów w³¹czono wraz
z ca³¹ guberni¹ mazowieck¹ do guberni warszawskiej. Cztery la-
ta po zmianach w podstawowym podziale kraju rozpoczêto rea-
lizacjê reformy na szczeblu powiatowym, która jednak zachowa-
³a Aleksandrów w dotychczasowych granicach powiaty ³êczyckiego
okrêgu zgierskiego. 

W okresie powstania styczniowego generalicja stworzy³a w³as-
ny podzia³ administracyjny królestwa wed³ug organizacji konspi-
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racyjnej czerwonych. W istocie nie by³ to nowy podzia³, a jedynie
powrót do porz¹dku sprzed reformy 1842 roku, choæ nie uwzglê-
dnia³ on podzia³u na jednostki ni¿szego szczebla – okrêgi i obwo-
dy. Aleksandrów znalaz³ siê wiêc na czas powstania w wojewó-
dztwie mazowieckim powiecie ³êczyckim, choæ formalnie dla w³adz
zaborczych funkcjonowa³ wedle reformy z 1842 roku. Poniewa¿
w³adze powstañcze mia³y swych przedstawicieli na terenach mia-
sta Aleksandrowa nale¿y wspomnieæ równie¿ o hierarchicznoœci
administracyjnej powstania. Powiatem ³êczyckim na interesuj¹-
cym nas terytorium zarz¹dza³ naczelnik powiatowy odpowiedni
powiatowi ³êczyckiemu. Jemu podlega³y w³adze powstañcze na
terenie powiatu i zobowi¹zywa³y go do zaspokajania potrzeb wal-
cz¹cych oddzia³ów. S¹downiczo powstañcy aleksandrowscy pod-
legali ³êczycko-kujawskiemu trybuna³owi rewolucyjnemu. 

2 marca 1864 roku powo³ano komisjê spraw w³oœciañskich,
a 30 sierpnia 1864 roku powo³ano £ódzk¹ Dyrekcjê Naukow¹ ja-
ko placówkê kontroln¹ szkolnictwa. Obu tym instytucjom pod-
lega³o miasto Aleksandrów. 

Osada Aleksandrów w latach 1866–1914

W roku 1866 w³adze rosyjskie zrealizowa³y reformê administra-
cyjn¹ bêd¹c¹ echem powstania styczniowego i maj¹c¹ przeciw-
dzia³aæ podobnym wyst¹pieniom w przysz³oœci. Likwidowano cen-
tralne urzêdy królestwa przekazuj¹c ich kompetencje organom
w Petersburgu. Nastêpowa³o rozdrabnianie jednostek terytorial-
nych, by zwielokrotniæ ucisk ludnoœci polskiej.

Ukazem z ostatniego dnia roku 1866 podwojono liczbê guber-
ni. Od 1867 roku mamy wiêc do czynienia z dziesiêcioma jedno-
stkami pierwszego szczebla administracyjnego. Wiêkszoœæ ziem
³êczyckich z Aleksandrowem i £odzi¹ w³¹cznie zosta³a wcielona
do nowopowsta³ej guberni piotrkowskiej. Wraz z nowym ³adem
Aleksandrów sta³ siê czêœci¹ powiatu ³ódzkiego.

W trzy lata po reformie administracja centralna w Petersbur-
gu wyda³a ukaz, w którym 45 miast z guberni kaliskiej i piotrkow-
skiej przemianowano na osady. Argumentem cofaj¹cy prawa miej-
skie m.in. Aleksandrowa sta³a siê nieefektywnoœæ, stagnacja
ekonomiczna i wyludnienie. W istocie Aleksandrów straci³ po po-
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wstaniu wielu wybitnych fachowców, rzemieœlników, którzy ma-
sowo emigrowali do pobliskiej £odzi. Niespotykany rozrost mia-
sta, które od 1841 posiada³o ju¿ prawa miasta gubernialnego spo-
wodowa³ spadek wartoœci produkcji Aleksandrowa i w efekcie
doprowadzi³ do jego upadku. Moc¹ ukazu carskiego Aleksandrów
w³¹czono do gminy Bru¿yca Wielka w powiecie ³ódzkim guberni
piotrkowskiej. 

Opisana w tym rozdziale zmiana by³a ostatni¹ dokonan¹ na
Aleksandrowie przez w³adze rosyjskie. 

W kwestii s¹downictwa po reformie z 1866 roku miasto, a póŸ-
niej osada Aleksandrów podlega³o s¹dowi kryminalnemu w War-
szawie – dawnemu s¹dowi kryminalnemu guberni warszawskiej.
Cywilny nadzór prawny nad Aleksandrowem sprawowa³ trybuna³
cywilny w Warszawie. Ponadto miasto do 1914 roku podlega³o s¹-
dowi policji poprawczej w Piotrkowie, s¹dowi pokoju w £odzi
(gdzieœ pomiêdzy latami 1875–1914, Ÿród³a nie wskazuj¹ dok³a-
dnej daty). Od 1876 roku zrusy�kowano ca³y system s¹downiczy
w królestwie tworz¹ warszawski okrêg s¹dowy, któremu podlega-
³o ca³e pañstwo oraz podleg³e centrali jednostki – s¹dy okrêgowe
w Warszawie, Piotrkowie i Kaliszu. Powiat ³ódzki z Aleksandro-
wem znalaz³ siê w granicach jurysdykcji i s¹du okrêgowego w Pio-
trkowie, a od 1889 roku w II okrêgu s¹dowym. Pomimo, i¿ na te-
renie osady znajdowa³ siê s¹d gminny rozstrzyga³ on w sprawach
szczebla gminnego dla Bru¿ycy, R¹bienia i Rszewa.19

Status administracyjny Aleksandrowa 
w latach 1914–1918.

Ju¿ w pierwszych dniach wielkiej wojny, gdy tylko niemiecko-au-
striacka armia wkroczy³a na tereny ziem guberni piotrkowskiej
administracja terytorialna podzielona zosta³a na dwie strefy oku-
pacyjne. Pó³nocno-zachodnia czêœæ ziem, a wiêc równie¿ Alek-
sandrów w³¹czono do niemieckiej strefy okupacyjnej, a z czasem
do utworzonego dnia 8 wrzeœnia 1915 roku genera³-gubernator-
stwa warszawskiego. Powiat ³ódzki, w granicach którego znajdo-
wa³ siê osada rozdzielono stref¹ demarkacyjn¹, jednak pó³noc-
na czêœæ powiatu wraz z Aleksandrowem nie zmieni³a nazwy. 
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S¹downictwo polskie w chwili wkroczenia wojsk pañstw cen-
tralnych nie zmieni³o siê w sposób zdecydowany lub znacz¹cy.
Okupant zachowa³ poprzedni system z czasem s¹dy pokoju za-
st¹pi³y komisje rozpoznawczo-pojednawcze.20 Od wydania 8 wrzeœ-
nia 1815 roku rozporz¹dzenia o ustroju s¹downiczym w genera³-
-gubernatorstwie warszawskim Aleksandrów znalaz³ siê pod
jurysdykcj¹ cesarsko-niemieckiego s¹du okrêgowego w £odzi ja-
ko s¹du II instancji. W pierwszej instancji rozstrzyga³ s¹d gmin-
ny, a wiêc s¹d dla gminy Bru¿yca Wielka.

Aleksandrów miêdzy wojnami 1918–1939.

Województwo ³ódzkie jako jednostka podzia³u administracyjne-
go pierwszego szczebla powo³ano dopiero po odzyskaniu niepod-
leg³oœci. Moc¹ ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku, 10 guberni
wchodz¹cych niegdyœ w sk³ad królestwa polskiego podzielono na
5 województw, w tym ³ódzkie. Za³¹cznik do ustawy okreœla³ po-
dzia³ powiatowy województwa na 23 jednostki terytorialne.21 Wed-
le tego podzia³u Aleksandrów zwany ju¿ £ódzkim22 znajdowa³ siê
w granicach administracyjnych powiatu ³ódzkiego. 

Okres powojenny niezwykle uwydatni³ pozycjê osady. Wraz
z dniem 25 stycznia 1924 roku rozporz¹dzeniem ministra spraw
wewnêtrznych przekszta³cono gminê wiejsk¹ Bru¿yca Wielka
i Nakielnica w gminê wiejsk¹ Bru¿yca Wielka. Aleksandrów wiêc
podlega³ urzêdowi gminy w Bru¿ycy. Jednak ju¿ 5 marca 1924
roku podniesiono go do rzêdu miasta. Przesz³o 3 lata póŸniej 8
kwietnia 1927 roku przeprowadzono pierwsze wybory do rady
miejskiej w Aleksandrowi i rady gminy Bru¿yca Wielka. Zmia-
ny i reorganizacje administracji w latach 1933–1935 sprawi³y, i¿
w roku œmierci marsza³ka Pi³sudskiego na ziemiach województwa
³ódzkiego funkcjonuje gmina Aleksandrów obok gminy Bru¿yca
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Wielka. Ostatecznie na chwilê przed wybuchem II wojny œwia-
towej Aleksandrów by³ jednym z 4 miast powiatu ³ódzkiego w wo-
jewództwie ³ódzkim. 

S¹downictwo w dwudziestoleciu miêdzywojennym na obszarze
województwa ³ódzkiego moc¹ dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku
utrzymywano w dotychczasowym zakresie terytorialnym.23 Taki
stan polskiego s¹downictwa trwa³ dla Aleksandrowa do 14 kwie-
tnia 1921 roku, kiedy to rozporz¹dzeniem ministra sprawiedliwo-
œci zlikwidowano s¹d pokoju dla miasta Aleksandrowa. Utworzo-
no natomiast s¹d pokoju w Zgierzu dla miasta Zgierz oraz 5 gmin,
w tym Bru¿ycy Wielkiej. S¹d okrêgowy, czyli II instancji dla Alek-
sandrowa znajdowa³ siê od wydania „prawa o ustroju s¹dów po-
wszechnych” w 1928 roku w £odzi. Z dniem 1 sierpnia 1929 roku
miasto Aleksandrów ponownie zmieni³o w³aœciwoœci terytorialne
s¹dowe i z okrêgu s¹du pokoju w Zgierzu w³¹czone zosta³o do w³a-
œciwego s¹du grodzkiego w £odzi. 

Z chwil¹ wkroczenia wojsk hitlerowskich Aleksandrów podle-
ga³ wiêc jurysdykcji s¹dowej w £odzi w ca³ej mo¿liwej rozci¹g³o-
œci w³aœciwej miastu innemu ni¿ sto³eczne. 

23 M. Bandurka, op.cit., s.86.

Oœrodek „Polichymnia” w Aleksandrowie (1929)



Koœcielna przynale¿noœæ Aleksandrowa w II Rzeczypospolitej
zmieni³a siê w sposób zasadniczy z dniem 10 grudnia 1920 roku.
Podówczas papie¿ Benedykt XV bull¹ christi domini powo³a³ do
¿ycia diecezjê ³ódzk¹. Tej¿e z dniem wejœcia w ¿ycie bulli pod-
leg³a katolicka para�a aleksandrowska. 

Aleksandrów 
w administracji terytorialnej III Rzeszy.

W okresie dzia³añ wojennych na ziemiach województwa ³ódzkie-
go mo¿na mówiæ o dualizmie administracyjno-terytorialnym.
Z chwil¹ wprowadzenia okupacji niemieckiej dotychczasowe wo-
jewództwo ³ódzkie podzielono na dwie czêœci. Interesuj¹ca nas
czêœæ zachodnia ziemi ³ódzkiej wraz z Aleksandrowem wesz³a bez-
poœrednio w sk³ad rzeszy tworz¹c tzw. „wcielone ziemie wscho-
dnie”.24 Charakter administracyjny terytorium Aleksandrowa, jak
równie¿ £odzi zosta³ okreœlony dopiero w dokumencie z dnia 9 li-
stopada 1939 roku sygnowanym nazwiskiem namiestnika Greise-
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ra. W myœl dokumentu, £ódŸ wraz z czêœci¹ œrodkow¹ wojewó-
dztwa w³¹czono do rejencji kaliskiej, do tzw. Kraju Warty (niem.
Reichsgau Warthenland). Zarówno Aleksandrów, jak inne, nawet
wiêksze miasta np. dawna siedziba województwa zosta³y podpo-
rz¹dkowane Kaliszowi i Inowroc³awiowi, gdzie rezydowa³y w³adze
rejencji. Stan ten zmieni³ dekret z 1941, na mocy którego zwie-
rzchnictwo rejencji powierzono w³adzom w Litzmannstadt (od 11
kwietnia 1940 tak nazywano £ódŸ). Rzecz jasna Aleksandrów pod-
porz¹dkowano w³aœciwym jednostkom administracyjnym we wspo-
mnianym czasie. Dalsze reformy terytorialne okupanta zak³ada-
³y rozdzia³ ziem ³ódzkich miêdzy rejencje inowroc³awsk¹
i kalisko-³ódzk¹ oraz dystrykty warszawski i radomski generalnej
guberni. Obok Konstantynowa i Rudy Pabianickiej w powiecie
(landraturze) ³ódzkim (Lodachland) rejencji kalisko-³ódzkiej mia-
sta znalaz³ siê Aleksandrów, zamieniony na Wirkheim. 

S¹downictwo na terenie kraju warty opiera³o siê na systemie
s¹downiczym rzeszy. Aleksandrów w systemie okupanta podle-
ga³ s¹dowi grodzkiemu (Amtsgericht) i s¹dowi okrêgowemu
(Landsgericht) w £odzi. Na terenach Warthenland istnia³y je-
szcze s¹dy specjalne (Sondergericht), których siedziba dla oma-
wianego obszaru znajdowa³a siê w £odzi, si³¹ rzeczy na ca³ej p³a-
szczyŸnie s¹downiczej podobnie jak przed wybuchem wojny
Aleksandrów zale¿ny by³ od £odzi. 

Od reformy do reformy  
– Aleksandrów po 1945 roku.

Dziêki dzia³alnoœci agend podziemnego aparatu pañstwowego
w Polsce po 1945 roku w sposób doœæ szybki ukszta³towa³ siê apa-
rat administracji terytorialnej. Nowa w³adza przyjê³a za wyjœcio-
w¹ zasadê podzia³u pañstwa z 1921 roku. W 1948 województwo
³ódzkie posiada³o 14 powiatów, 4 miasta wydzielone, 43 niewydzie-
lone, 232 gminy i 3889 gromad. Terytorialnie ziemie Aleksandro-
wa nale¿a³y do powiatu ³ódzkiego w województwie ³ódzkim, a sam
Aleksandrów posiada³ status miasta niewydzielonego. Najbli¿sze
zmiany granic jednostek administracyjnych wa¿ne dla omawia-
nych terenów Aleksandrowa nast¹pi³y w 1963 roku, kiedy to gmi-
nê Bru¿yca Wielka uszczuplono o gromady Jedlicze, Kontrewers
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i Ustronie, które w ten sposób powiêkszy³y powiat ³êczycki. Bru-
¿yca straci³a równie¿ czêœæ gminy Franin stanowi¹c¹ wieœ Zwie-
rzyniec A i czêœæ gromady Szatonia stanowi¹c¹ koloniê Zwierzy-
niec B w³¹czone do miasta Aleksandrowa.

W roku 1954 Bru¿yca Wielka w wyniku reformy gromad otrzy-
ma³a status gromady. W oko³o osiemnaœcie lat póŸniej uregulo-
wano ostatecznie granice miasta Aleksandrowa i wy³¹czono z je-
go obszarów 133 hektarowy las i w³¹czono go do gromady Bru¿yca
Wielka. 

Z dniem 1 stycznia 1973 roku najni¿sz¹ jednostk¹ administra-
cji terytorialnej znów sta³a siê gmina. Wœród 2366 gmin powsta-
³ych w wyniku reformy znaleŸæ mo¿na m.in. Gminê Aleksandrów
£ódzki w powiecie ³ódzkim.

S¹downictwo w latach 1945–1973 kszta³towa³o siê w du¿ej mie-
rze na terenie województwa ³ódzkiego w oparciu o ustrój przed-
wojenny. Jednak niewielkie zmiany, jakie zasz³y szczególnie w ro-
ku 1945 by³y konsekwencj¹ b¹dŸ to zniszczeñ wojennych, b¹dŸ
sytuacji politycznej w kraju. I tak Aleksandrów od 1945 roku pod-
lega³ s¹dowi najwy¿szemu w £odzi, która pierwotnie mia³a pozo-
staæ nawet stolic¹ Polski! Tutaj mieœci³ siê równie¿ s¹d apelacyj-
ny. W myœl nowoog³oszonego prawa z 1950 roku ustanowiono s¹dy
powszechne, powiatowe, wojewódzkie i s¹d najwy¿szy. Aleksan-
drów podlega³ pod jurysdykcjê s¹dów ³ódzkich, a jedynie w spra-
wach mieszkañców gminy Bru¿yca Wielka rozstrzyga³ s¹d gro-
dzki w Zgierzu (wydzia³ zamiejscowy s¹du powiatowego w £odzi,
od 1968 funkcjonuje jako s¹d powiatowy w Zgierzu). 

Najradykalniejsze przekszta³cenia w podziale administracyj-
nym województwa ³ódzkiego mia³y miejsce w 1975 roku. Wraz
z uchwaleniem ustawy z dnia 28 maja o dwustopniowym podziale
administracyjnym kraju i zmianie ustawy o radach narodowych za-
prowadzono nowy porz¹dek terytorialny w województwie ³ódzkim.
Moc¹ ustawy utworzono 49 województw w tym potê¿nie okrojone
województwo ³ódzkie zwane czêsto ³ódzkim zespo³em miejskim.25

Aleksandrów £ódzki sta³ siê czêœci¹ ³ódzkiego (od 1987 ³ódzkiego
miejskiego) zachowuj¹c status miasta. Obok miasta Aleksandro-
wa £ódzkiego zachowano gminê o tej samej nazwie. 
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Ostatnia w XX wieku reforma administracyjna z 24 lipca 1998
roku przywróci³a zasadniczy trójstopniowy podzia³ administra-
cyjny pañstwa polskiego26 na gminy, powiaty i województwa. Od
dnia 1 stycznia 1999 roku Aleksandrów £ódzki znajduje siê w gra-
nicach administracyjnych województwa ³ódzkiego, w powiecie
zgierskim i jest siedzib¹ w³adz gminy miejsko – wiejskiej o tej
samej nazwie.

Dzisiejszy Aleksandrów skupia wokó³ siebie 24 so³ectwa: Be³-
dów, Be³dów Krzywa Wieœ, Bru¿yca Wielka, Chroœno, Ciê¿ków,
Jastrzêbie Górne, Kolonia Bru¿yca, Ksiêstwo, Krzywiec, Ma³a
Bru¿yczka, Nakielnica Karolew, Nowe Kransodêby, Nowy i Sta-
ry Adamów, Prawêcice, R¹bieñ, R¹bieñ AB, Ruda Bugaj, Sanie,
S³owak, Sobieñ, Stare Krasnodêby, Szatonia, Wola Grzymkowa
i Zgni³e B³oto. 

Miasto Aleksandrów natomiast sk³ada siê z piêciu jednostek
pomocniczych rad osiedli oznaczonych wedle nomenklatury rzym-
skiej od I do V. 

Pod wzglêdem koœcielnym wszystkie para�e aleksandrowskie
skupione w dekanacie aleksandrowskim podlegaj¹ archidiecez-
ji ³ódzkiej. 

Pod wzglêdem s¹downiczym Aleksandrów podlega s¹dowi re-
jonowemu w Zgierzu dla miasta i gminy Aleksandrów oraz od-
powiednim wydzia³om s¹du okrêgowego w £odzi dla obszaru w³a-
œciwoœci s¹du rejonowego w Zgierzu. 
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Kazimierz Górecki

O historii Aleksandrowa £ódzkiego
Apel do Burmistrza, Samorz¹du, Proboszcza i TPA

Monogra�a Aleksandrowa £ódzkiego przedstawiona w ksi¹¿ce
Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa (TPA) Aleksandrów £ódzki
– Zarys dziejów 1816–1948, któr¹ napisali Helena Tukaj i Janusz
Wróbel, stanowi historiê miasta na tle historii Polski.

Rafa³ Bratoszewski, w³aœciciel ziemski m.in. wsi Bru¿yca Wiel-
ka, d¹¿¹c do pomno¿enia maj¹tku za³o¿y³ osadê nad Bzur¹. Wy-
dzieli³ dzia³ki budowlane przy drodze ze Zgierza do Lutomier-
ska. Osadnikami byli Polacy, Niemcy i ¯ydzi. Byli to rzemieœlnicy,
g³ównie tkacze. Œrednia dzia³ka mia³a dwie morgi. Na mocy umo-
wy powo³ano para�ê ewangelick¹ dla kolonistów niemieckich.

Na uwagê zas³uguj¹ liczne dane liczbowe, zw³aszcza dotycz¹-
ce ludnoœci, nieruchomoœci, gospodarki, kultury i szkolnictwa.
Na podstawie okreœlonych materia³ów Ÿród³owych w ksi¹¿ce po-
dana jest ewolucja zmian g³ównych parametrów charakteryzu-
j¹cych miasto. 

W 1934 roku struktura nieruchomoœci by³a nastêpuj¹ca: Pola-
cy mieli 541 nieruchomoœci, Niemcy 989 nieruchomoœci, a ¯ydzi
255 nieruchomoœci. Oznacza to, i¿ Polacy na 1244 mieli 43% nie-
ruchomoœci. W 1938 roku statystyka pokaza³a, ¿e na 13 tysiêcy
mieszkañców by³o 2815 pracuj¹cych, 7137 cz³onków rodzin i 916
bezrobotnych. WskaŸnik bezrobocia stanowi³ 24%. W tym roku
funkcjonowa³y 253 �rmy oraz 223 sklepów. Miêdzy nimi by³o 179
poñczoszniarni, 23 formiarnie oraz 13 fabryk tkackich. Struktura
ludnoœci by³a nastêpuj¹ca: 4,3 tysi¹ca Polaków, 5,1 tysi¹ca Nie-
mców i 3,9 tysi¹ca ¯ydów. Polacy stanowili 32% mieszkañców.



Podró¿ tramwajem do Ba³uckiego Rynku w £odzi trwa³a 20
minut. W Aleksandrowie by³o zaledwie 9 ulic brukowanych, po-
zosta³e mia³y nawierzchniê gruntow¹. Pracowa³a te¿ w³asna elek-
trownia, zasilana na ropê. Dawa³a tylko 50 tysiêcy KW/rok – dla
450 abonamentów (1926 rok).

Przed II wojn¹ œwiatow¹ przemys³owym miastem kierowali
g³ównie w³aœciciele fabryk: Johann Hauk, Otto Kurtz, August
Frey, Rudolf Schultz, Adolf Grellich, Gotlieb Knappe, Hu-
go Paschke, Karol Pfeiffer i Wilhelm Weber. Byli to Niemcy
i ¯ydzi.

Po 1939 roku Niemcy niszczyli Polaków. Wywozili na przymu-
sowe roboty. Zmuszali Polaków do niewolniczej pracy. Aleksan-
drowianin Roman Turek uciek³ z Niemiec do Francji. W szere-
gach wojsk genera³a Maczka walczy³ z Niemcami, a w 1945 roku
w mundurze i z broni¹, powróci³ z Anglii do Aleksandrowa. Ta-
ki by³ los wypêdzonych Polaków. Wielu z nich zmar³o, b¹dŸ zo-
sta³o zabitych. „Barbarzyñstwo Niemców nie mo¿e wiêc byæ za-
pomniane” – mówi porucznik Roman Turek.

W 1945 roku, po wyzwoleniu Aleksandrowa spod okupacji hit-
lerowskich Niemiec przez Armiê Radzieck¹, powsta³ Zarz¹d Miej-
ski z polskim burmistrzem – Józefem Janiakiem. De�nitywnie
zakoñczy³ siê d³ugi okres kolonizacji i zniemczania. ¯ydów za-
mordowali Niemcy, zaœ Niemcy uciekli na Zachód w obawie przed
rozliczeniem z win. Nie mo¿e byæ wiêc mowy o wypêdzonych Nie-
mcach. Wiadomo tylko, ¿e fabrykant Hauk zosta³ zastrzelony
bez ¿adnego procesu.

Maj¹tki i mienie niemieckie oraz ¿ydowskie przejêli w ca³o-
œci Polacy. Z dziesiêciu odrêbnych fabryczek zorganizowano jed-
na fabrykê: Aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u Poñczosznicze-
go „Sandra”, która przy zatrudnieniu 3337 osób produkowa³a
228 tysiêcy wyrobów poñczoszniczych i dziewiarskich (1980 rok).
Natomiast w 1948 roku produkowano tylko 25 tysiêcy wyrobów.
Nast¹pi³ zatem dziesiêciokrotny wzrost produkcji.

Oznacza to te¿, i¿ przy zatrudnieniu 3,3 tysi¹ca osób i pro-
dukcji 228 tysiêcy wyrobów „Sandra” by³a najwiêkszym przed-
siêbiorstwem dziewiarskim w Europie. Poprzez eksport wyrobów
i dodatni¹ rentownoœæ produkcji, inwestycja zwróci³a siê w ci¹-
gu jednego roku. „Sandra” wybudowa³a du¿y obiekt wczasowy
nad morzem – w Pogorzelicy.
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W latach 1945–1990 w Aleksandrowie nie by³o bezrobocia.
Wybudowano lotnisko, ulice asfaltowe z chodnikami. Za czasów
Gierka zbudowano w ramach aktywizacji ma³ych miast – du¿e
blokowe osiedla mieszkaniowe oraz setki nowych domów jedno-
rodzinnych. „Sandra” uruchomi³a bowiem w³asna cegielniê dla
jednorodzinnego budownictwa. By³ to czas, gdy odsetki od kre-
dytów w banku PKO BP na budowê domu wynosi³y 3% rocznie.

Z czasem Aleksandrów w³¹czono w ogólnopolsk¹ sieæ energe-
tyczn¹, wybudowano w³asne ujêcie wodne dla miasta i uliczne
wodoci¹gi oraz kanalizacjê. Miasto zasilono w gaz ziemny, uru-
chomiono powszechn¹ sieæ telefoniczn¹, zbudowano nowe szko-
³y, przychodnie lekarskie: zak³adow¹ i miejsk¹, dom kultury,
przedsiêbiorstwo komunalne. Rozbudowano koœció³ oraz cmen-
tarz katolicki.

Aleksandrów sta³ siê wiêc nowoczesnym miastem. Potwier-
dzaj¹ to opinie ludzi, np. z Niemiec czy USA, którzy wskazuj¹
zw³aszcza na nowoczesn¹ architekturê domów i ³adn¹ drogê do
£odzi, która jest na œwiatowym poziomie.

Wielu ³odzian buduje nowe domy w Aleksandrowie i jego oko-
licach. Znaczna czêœæ lekarzy, ekonomistów, in¿ynierów, bankow-
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ców, prawników z kraju tu, w Aleksandrowie, koñczy³a szko³y,
a w m³odzieñczych latach ju¿ od 1945 roku by³a w organizacji
ZHP. Dowodem tego jest pami¹tkowa tablica 50-lecia ZHP, znaj-
duj¹ca siê na budynku Urzêdu Miasta.

Aleksandrów zas³u¿y³ na dalsze opisanie dziejów miasta i mie-
szkañców, zw³aszcza w latach 1945–2006, gdy¿ trzeba kontynuo-
waæ wielkie osi¹gniêcia miasta w minionych latach.

Wiemy, ¿e jest jeszcze wiele do zrobienia, zw³aszcza w spra-
wach bezrobocia, obwodnicy dla miasta, czy likwidacji 150-letnich
drewnianych domów. Tak¿e w ramach programu ochrony œrodo-
wiska – likwidacji opalania domów jednorodzinnych wêglem.

Dla m³odych aleksandrowian znajomoœæ przesz³oœci – histo-
rii ich dziadów i ojców – to fundament rozwoju osobowoœci, zw³a-
szcza w czasach konkurencji kapitalistycznej. Fotogra�a dziejów
jest bowiem dokumentem rzeczywistoœci, któr¹ musimy znaæ, by
j¹ ulepszaæ i doskonaliæ. Czy Rafa³ Bratoszewski, tworz¹c mia-
sto Aleksandrów by³ patriot¹, szlachetnym, uczynnym i bezinte-
resownym w³aœcicielem ziemskim?

Zygmunt Krasiñski pisa³ w 1832 roku do swojego przyjaciela
Henryka Reevego z Anglii: „Poza arystokracj¹ nie ma nic w Pol-
sce, ani talentów, ani œwiata, ani poœwiêcenia. Nasz stan trzeci
nie istnieje, ch³opi s¹ maszynami. My jedni stanowimy Polskê”.

Dlatego apelujê do samorz¹du, burmistrza oraz ZHP, by
uczniowie i harcerze o historii Aleksandrowa dowiedzieli siê od
nauczycieli, a tak¿e, by mogli sami przeczytaæ historiê miasta.
Nie muszê bowiem nikogo przekonywaæ, ¿e nauka historii, to
nasz obywatelski obowi¹zek.

W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ autorom ksi¹¿ki za
trud „fotografowania” miasta i mieszkañców, a Towarzystwo
Przyjació³ Aleksandrowa, burmistrza i proboszcza prosiæ o wspar-
cie i wspó³udzia³ przy wznowieniu wy¿ej wymienionej ksi¹¿ki i wy-
daniu drugiej czêœci historii, która mam nadziejê niebawem tra-
� do r¹k czytelników.

PS. Do 1952 roku mieszka³em w Aleksandrowie. Pracowa³em te¿
w „Sandrze”. By³em harcerzem.
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Robert Horoszkiewicz, Leszek Pierlejewski

Dzieje Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Aleksandrowie £ódzkim

Historia naszego miasta siêga roku 1816. Prawa miejskie Alek-
sandrów otrzyma³ w 1822 roku. Brak jest Ÿróde³, które pozwala-
³yby stwierdziæ czy w tym pocz¹tkowym okresie dzia³a³a w naszym
mieœcie stra¿ po¿arna. Dopiero w 1902 roku z inicjatywy ówczes-
nego wójta Aleksandrowa Alojzego Namys³owskiego powo³ano
komitet organizacyjny stra¿y ogniowej. Zebranie inauguracyjne
komitetu odby³o siê pod koniec 1902 roku. Komitet zwróci³ siê do
w³adz gubernialnych w Piotrkowie o zatwierdzenie ustawy o po-
wo³aniu ochotniczej stra¿y ogniowej w Aleksandrowie. Guberna-
tor Piotrkowski zatwierdzi³ ustawê o Stra¿y Ochotniczej Ognio-
wej we wrzeœniu 1903 roku. Cz³onkowie komitetu organizacyjnego
stali siê za³o¿ycielami Ochotniczej Stra¿y Ogniowej w Aleksan-
drowie. A byli to nastêpuj¹cy obywatele: Alojzy Namys³owski, Ru-
dolf Szulc, Adolf Grajlich, Karol Rajchert, Henryk Piosek, Anto-
ni Antonowicz, Alfons Szwab, Gustaw Kunert, Alfred Zachert,
Julian Kopczyñski, Juliusz Engel, Bertold Grajlich, Karol Szte-
kel, dr Nejman. Jednostka rozwija³a siê bardzo prê¿nie. W 1906
roku posiada³a ju¿: 1 wóz rekwizytowy, 4 sikawki, 4 beczkowy, 2
drabiny. Ufundowano równie¿ sztandar, a w 1909 roku postano-
wiono za³o¿yæ orkiestrê dêt¹, która ju¿ w nastêpnym roku kon-
certowa³a uœwietniaj¹c uroczystoœci miejskie.

Okres pierwszej wojny œwiatowej to ciê¿kie czasy dla miasta
i jego mieszkañców. Stra¿ ogniowa, mimo zawieszenia jej dzia-
³alnoœci, nios³a pomoc poszkodowanym mieszkañcom. W 1919
roku aleksandrowska Ochotnicza Stra¿ Ogniowa liczy³a 75 cz³on-
ków. Wtedy to postanowiono zakupiæ parcelê pod budowê Domu



Stra¿aka. 20 kwietnia 1925 roku nabyto od Pauliny Ratajczyk
plac budowlany przy ulicy Lutomierskiej 7, a 8 wrzeœnia 1926 ro-
ku zapad³a decyzja w sprawie kupna drugiego placu przy Luto-
mierskiej 9 od ma³¿onków Dehert. Budowê stra¿nicy rozpoczê-
to 24 czerwca 1927 roku. 30 paŸdziernika biskup diecezji ³ódzkiej
ks. dr Wincenty Tymieniecki, w obecnoœci wojewody ³ódzkiego
W³adys³awa Jaszczo³ta, proboszcza ks. Knapskiego oraz pastora

Buzego dokona³
poœwiêcenia ka-
mienia wêgiel-
nego. W 1931 ro-
ku w budynku
stra¿nicy uru-
chomiono kino,
a w roku 1932
o�cjalnie zakoñ-
czono budowê.

Wraz z wybu-
chem drugiej
wojny œwiatowej
dzia³alnoœæ stra-
¿y znów zosta³a

zawieszona a¿ do 1942 roku. Wtedy to zorganizowano przymu-
sowy oddzia³ stra¿acki sk³adaj¹cy siê z Polaków, podporz¹dkowa-
ny w³adzom okupacyjnym. Z po¿ogi wojennej stra¿nica wysz³a
zdewastowana i spustoszona, jednostka straci³a te¿ sztandar, któ-
ry zosta³ wywieziony do Niemiec.

Pierwsze po wyzwoleniu Walne Zebranie Cz³onków odby³o siê
natychmiast po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 12 maja 1945 ro-
ku. Na czele Zarz¹du aleksandrowskiej jednostki stan¹³ prezes,
ówczesny burmistrz miasta Aleksy Kupœ. Sekretarzem zosta³ Jan
Sobczyñski, a skarbnikiem Mieczys³aw Wiœniewski. Naczelnikiem
wybrano doœwiadczonego stra¿aka Zenona Sztopla. W 1948 roku
jednostka stra¿acka liczy³a 58 cz³onków czynnych oraz 124 cz³on-
ków wspieraj¹cych. Stra¿acy organizowali imprezy dochodowe,
aby zgromadziæ œrodki �nansowe niezbêdne do zakupu sprzêtu
maj¹cego s³u¿yæ do gaszenia po¿arów. 20 listopada 1950 roku
przekazano do u¿ytku now¹ wspinalniê. Odnaleziono te¿, w jed-
nym z koœcio³ów w Monachium, sztandar jednostki wywieziony
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przez niemieckich okupantów. W roku 1951 na wyposa¿eniu alek-
sandrowskiej jednostki stra¿y by³y ju¿: 3 samochody, 3 motopom-
py, 1300 metrów wê¿y t³ocznych i gaœniczych.

W nastêpnych latach, mimo rozmaitych przeciwnoœci losu,
stra¿acy ochotnicy dzia³ali nadal na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.
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W 1956 roku ponownie powo³ano do ¿ycia, uprzednio zlikwido-
wany, Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. W naszej jedno-
stce wybrano nowy Zarz¹d w sk³adzie: prezes dh Kazimierz Waw-
rzyñczak, naczelnik dh Zenon Sztopel oraz cz³onkowie Antoni
Komasiak, Zenon Pietrzak, Kazimierz Stañczyk, Tadeusz Pie-
trzak, Eugeniusz Mizera, Aleksander Specjan, Józef Drwal. W na-
stêpnych latach wzrasta³a liczba po¿arów na naszym terenie. Na-
si ochotnicy dzielnie z nimi walczyli, borykaj¹c siê z brakami
w podstawowym wyposa¿eniu. Na pocz¹tku lat 90-tych, dziêki
zaanga¿owaniu ówczesnych w³adz miasta wyposa¿ono nasz¹ je-
dnostkê w samochód i sprzêt do ratownictwa drogowego. Dziê-
ki temu nasza jednostka mog³a ubiegaæ siê o w³¹czenie do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Decyzj¹ Komendanta
G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z dnia 18 kwietnia 1995
roku w³¹czono nasz¹ jednostkê do Krajowego Systemu. Z roku
na rok ros³y wymagania stawiane naszym ochotnikom. Oprócz
gaszenia po¿arów dosz³y interwencje ratownictwa drogowego,
udzia³ w likwidacji zagro¿eñ ekologicznych i chemicznych.

Nastêpowa³a systematyczna poprawa stanu wyposa¿enia alek-
sandrowskiej jednostki w sprzêt. Nasi ochotnicy byli zawsze na
posterunku wszêdzie tam, gdzie trzeba by³o ratowaæ ludzkie ¿y-
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cie oraz mienie, nieœæ pomoc spo³ecznoœci naszej gminy. Chwa-
³a im za to, ¿e dzia³aj¹ z takim poœwiêceniem, niejednokrotnie
nara¿aj¹c swoje zdrowie i ¿ycie.

Od 23 lutego 2005 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Aleksan-
drowie £ódzkim reprezentowana jest przez nowy Zarz¹d w sk³a-
dzie:

Prezes Honorowy – Zdzis³aw Makowski
Prezes – Robert Horoszkiewicz
Naczelnik – Dariusz Borsiak
Wiceprezes – Andrzej Zwierzchowski
Skarbnik – Anna Olak
Sekretarz – Piotr Florczak
Cz³onek Zarz¹du – Henryk Ruda
Gospodarz – Krzysztof Chudy

¯yczymy naszym ochotnikom, z okazji setnej rocznicy powstania
jednostki, nastêpnych jeszcze wspanialszych jubileuszy. 
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Artur Sikora

Historia Towarzystwa Sportowego 
Sokó³-Sygu³a Aleksandrów £ódzki 
(lipiec 1998 – styczeñ 2006)

W lipcu 1998 roku z inicjatywy Henryka Bistu³y i Paw³a Juszczaka
powsta³o Towarzystwo Sportowe „Sokó³”, które funkcjonowa³o na
obiektach Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie
£ódzkim. Celem nowopowsta³ego klubu, który pocz¹tkowo zrzesza³
tylko jedn¹ sekcjê (pi³ka no¿na na poziomie seniora) by³o wype³nie-
nie luki powsta³ej w wyniku znikniêcia ze sportowej mapy niegdyœ
s³ynnego klubu AKS W³ókniarz. Zarz¹d klubu,wybrany na pier-
wszym Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 15 stycznia 1999 ro-
ku tworzyli: prezes – Henryk Bistu³a, sekretarz – Karol Bla¿niak
oraz cz³onkowie zarz¹du – Janusz Czech, Mariusz Wota i Jan Ka-
jak. Z dniem 21 stycznia tego samego roku T.S. Sokó³ Aleksandrów
widnia³ w Krajowym Rejestrze Urzêdowym Podmiotów Gospodar-
ki Narodowej, natomiast z dniem 15 lutego uzyskano wpis do reje-
stru Stowarzyszeñ Kultury Fizycznej i Zwi¹zków Sportowych.

Gdy w³adze klubu zajmowa³y siê pracami zwi¹zanymi z reje-
stracj¹ Towarzystwa pi³karze walczyli o dobre imiê nowego klubu.
Zawodnicy Soko³a musieli rozpocz¹æ rozgrywki od poziomu A-kla-
sy (VI liga polska). W barwach tej dru¿yny grali m.in.: Piotr i Pa-
we³ Ochalowie (obecnie zawodnicy Soko³a II), Arkadiusz Sima
(obecnie bramkarz Soko³a-Sygu³a), a tak¿e Andrzej Kryszto�ak,
Damian B³aszczyk, Marcin Olszycki czy choæby Krzysztof Ro¿nia-
kowski. Graj¹cym trenerem by³ Janusz Czech, który obecnie na-
dal pracuje w klubie jako opiekun najstarszej grupy m³odzie¿owej.
Warto wspomnieæ, ¿e w nowej, doros³ej dru¿ynie na mocy umowy
pomiêdzy T.S. Sokó³ a MOSiR zagrali tak¿e najzdolniejsi juniorzy



MOSiR-u np. Tomasz Gleñ i Mariusz Banasiak. Wszystko to spra-
wi³o, ¿e ta dru¿yna w sezonie 1998/1999 ucieszy³a wszystkich kibi-
ców. Po rozegraniu 26 spotkañ Sokó³ Aleksandrów jako beniami-
nek awansowa³ do ligi okrêgowej (V liga) wyprzedzaj¹c w tabeli
miêdzy innymi dru¿ynê W³ókniarza £ódŸ.

W rozgrywkach pucharowych Sokó³ Aleksandrów dotar³ a¿ do
pó³�na³u na szczeblu województwa ³ódzkiego przegrywaj¹c z póŸ-
niejszym triumfatorem W³ókniarzem Trzy Korony Pabianice. Na
swojej drodze pokona³ takie zespo³y jak: Sokó³ Lutomiersk, Zawi-
sza Rzgów, Start II £ódŸ, Jagiellonia Tuszyn i Energetyk £ódŸ.

Pierwszy sezon, który jak na nowy klub zakoñczy³ siê sukcesami,
okaza³ siê trudny pod wzglêdem �nansowym. Spowodowane to by-
³o, przede wszystkim, brakiem odpowiedniego zaopatrzenia w sprzêt
sportowy, a tak¿e s³abn¹cym zapleczem treningowym. Z pomoc¹
przysz³y w³adze gminy Aleksandrów £ódzki na czele z burmistrzem
Krzysztofem Czajkowskim i zastêpc¹ burmistrza Piotrem Zente-
r¹, które wspomog³y klub w ramach swoich mo¿liwoœci. Podpisano
umowê z MOSiR o nieodp³atnym korzystaniu z obiektów oœrodka
na okres rundy wiosennej. Podpisano umowê z PKO BP IV Oddzia³
w £odzi, która zaowocowa³a wspó³prac¹ na kolejne lata.

Dnia 20 stycznia 1999 roku dosz³o do pierwszego, o�cjalnego z³o-
¿enia podpisów na umowie sponsorskiej miêdzy ówczesnym preze-
sem T.S. Sokó³ – Henrykiem Bistu³¹ a Prezesem P.P.H.U. „Sygu³a”
– panem Stanis³awem Sygu³¹. W dokumentach klubu mo¿na odna-
leŸæ notatkê na temat tego przedsiêbiorstwa: „ Firma ta, to przed-
siêbiorstwo z ponad 20-letnim sta¿em us³ugowym na ³ódzkim ryn-
ku motoryzacyjnym. Zak³ad po³o¿ony jest w Aleksandrowie £ódzkim
na trasie wylotowej do miasta Zgierz przy ulicy Warszawskiej 57.
Jest autoryzowan¹ stacj¹ obs³ugi w zakresie blacharstwa i lakier-
nictwa, wykonuj¹c¹ naprawy samochodów Deawoo. Drugim pod-
stawowym pro�lem us³ugowym
�rmy s¹ naprawy powypadko-
we.(...) Firma prowadzi³a tak-
¿e sprzeda¿ samochodów mar-
ki Deawoo oferuj¹c klientom
zarówno modele osobowe, jak
i ciê¿arowe.” Tym samym �rma
Sygu³a sta³a siê sponsorem
strategicznym klubu.
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19 kwietnia 1999 roku na drodze porozumienia miêdzy T.S. So-
kó³ a w³adzami gminy powierzono klubowi wykonywanie zadañ
gminy w zakresie propagowania rozwoju kultury �zycznej wœród
m³odzie¿y szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. Klub prze-
j¹³ wszystkie sekcje m³odzie¿owe MOSiR-u. Tym samym w³¹czy³
siê szerzej do pracy wychowawczej z m³odzie¿¹.

Kolejny sezon, lata 1999/2000, przyniós³ rozwój klubu. Zosta³a
powo³ana dru¿yna rezerw na poziomie seniora, która swoje roz-
grywki rozpoczê³a od B-klasy (VII liga). W barwach Soko³a w sek-
cji m³odzie¿owej zadebiutowali m³odzi sportowcy przejêci od
MOSiR-u, tj. sekcja pi³ki no¿nej graj¹ca o Puchar „Deyna” (rocznik
1984–1985) oraz kobieca sekcja pi³ki siatkowej rocznik 1985 i m³od-
sze. Powsta³a tak¿e nowa grupa karate tradycyjnego, któr¹ prowa-
dzi po dzieñ dzisiejszy Rados³aw Olczyk medalista mistrzostw œwia-
ta, Europy i Polski. 20 kwietnia 2000 roku Zarz¹d Towarzystwa
podj¹³ jednomyœlnie uchwa³ê o przyst¹pieniu do Polskiego Zwi¹z-
ku Karate Tradycyjnego, co pozwoli³o klubowi na wystêpy w o�cjal-
nych zawodach.

W dniu 3 paŸdziernika 1999 roku poszerzy³o siê grono zarz¹-
du, w sk³ad którego weszli: Grzegorz Siech (kierownik MOSiR),
Rados³aw Olczyk (opiekun sekcji karate), Stanis³aw Sygu³a (spon-
sor i w³aœciciel PPHU „Sygu³a”). Na Walnym Zgromadzeniu T.S.
Sokó³ zatwierdzono zmianê w statucie, o której mo¿emy przeczy-
taæ w protokole: „Dotychczasowe brzmienie: Towarzystwo Sporto-
we «Sokó³» Aleksandrów £ódzki, zwane dalej klubem jest stowa-
rzyszeniem zrzeszaj¹cym dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, którzy chc¹
uprawiaæ sport rekreacyjnie i wyczynowo w ramach i strukturach
klubu, postanowiono rozszerzyæ o s³owo «Sygu³a»– Towarzystwo
Sportowe «Sokó³-Sygu³a» Aleksandrów £ódzki – pozosta³e brzmie-
nie bez zmian”. Za zmian¹ nazwy g³osowali jednomyœlnie wszyscy
obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Sekcja seniorów pi³ki no¿nej przyst¹pi³a do rozgrywek ligi okrê-
gowej, a wœród zawodników pojawi³ siê m.in. Maciej Szpak, który
z perspektywy czasu okaza³ siê jednym z lepszych zawodników w hi-
storii klubu. W rozgrywkach tej ligi w pierwszym meczu, jeszcze
jako Sokó³ Aleksandrów, klub dozna³ pora¿ki 1:5 w presti¿owym
spotkaniu w Parzêczewie z miejscowym Or³em. Honorow¹ i histo-
ryczn¹ bramkê zdoby³ dla Soko³a Maciej Szpak. Jeszcze w kolej-
nych trzech spotkaniach zawodnicy z Aleksandrowa doznali pora-
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¿ek, miêdzy innymi z przysz³ym mistrzem ligi Stal¹ G³owno 4:1.
Dopiero w pi¹tej kolejce Sokó³ poczu³ smak zwyciêstwa, a satysfak-
cja by³a tym wiêksza, ¿e rywalem by³a dru¿yna zza miedzy – W³ók-
niarz Zgierz. Jedyn¹ bramkê w tym meczu zdoby³ Tomasz Stañ-
czyk w 30 minucie spotkania.

Po rundzie jesiennej Sokó³ Aleksandrów zajmowa³ 9 lokatê z do-
robkiem 20 punktów i bilansem bramkowym 20:22. Po zakoñcze-
niu tej rundy w gazecie ukaza³a siê wypowiedŸ jednego z dzia³aczy
klubu: „ Jeœli chodzi o stronê �nansow¹ to nie mo¿emy specjalnie
narzekaæ. Sponsoruje nas jeden z dealerów samochodowych w Alek-
sandrowie £ódzkim (�rma Sygu³a – przyp. red.). Ogólnie jest le-
piej ni¿ gdzie indziej”.

Wsprawozdaniu zdzia-
³alnoœci T.S. Sokó³-Sygu³a
datowanym na dzieñ 19
lutego 2000 roku czytamy
m. in.: „Reasumuj¹c,
w chwili obecnej trenuje
w T.S. Sokó³-Sygu³a oko³o
130 zawodników i zawo-
dniczek w trzech sek-
cjach: pi³ka no¿na, która
jest sekcj¹ wiod¹c¹ w klu-
bie, pi³ka siatkowa dziew-
cz¹t i karate tradycyjne.”
20 lutego 2000 roku odby-
³o siê Walne Zebranie,
a jednym z punktów by³
wybór nowego zarz¹du
klubu, gdzie wskazano
osiem kandydatur. W wy-
niku jawnego g³osowania
nowym prezesem zarz¹du
zosta³ Stanis³aw Sygu³a,
sekretarzem – Henryk Bi-
stu³a (któremu póŸniej powierzono funkcjê kierownika klubu), skar-
bnikiem – Mariusz Wota, cz³onkami zarz¹du zostali tak¿e: Jan Ka-
jak, Adam Sygu³a, Piotr Perdas, Pawe³ Miko³ajczyk, Rados³aw Ol-
czyk. Adama Sygu³ê mianowano wiceprezesem klubu.
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Do rundy wiosennej pi³karze przyst¹pili w nowych kompletach
strojów pi³karskich, które ufundowa³ sponsor – �rma „Sygu³a”. Do
zespo³u do³¹czyli m.in. Maciej Wontorowski, Tomasz Grzeliñski, zna-
ni w okrêgu ³ódzkim. To sprawi³o, ¿e runda zaczê³a siê wrêcz znako-
micie, gdy¿ w rywalizacji z Or³em Parzêczew Sokó³ odniós³ zwyciê-
stwo 1:0. By³ to udany rewan¿ za jesienn¹ pora¿kê. Sokó³ zagra³
wsk³adzie: Arkadiusz Sima – Tomasz Nykiel, Damian B³aszczyk, Piotr
Ochal, Piotr Perdas, Mariusz Zbro¿ek, Artur Karkowski, Andrzej Kry-
szto�ak, Kuba Ko³odziej, Maciej Wontorowski, Maciej Szpak. Na
zmiany wchodzili: Tomasz Stañczyk. Zawodnicy rezerwowi: Pawe³
Ochal, Dariusz Majchrowski, Marek Wiosna, Mariusz Banasiak,
Grzegorz Przybysz. Jedyn¹ bramkê strzeli³ Tomasz Stañczyk.

W czasie zmagañ ligowych dosz³o do mi³ej niespodzianki w roz-
grywkach pucharowych, gdzie podopieczni trenera Kwaœniewicza
pokonali m.in. ówczesnego lidera IV ligi – W³ókniarz Trzy Korony
Pabianice. W regulaminowym czasie gry by³ remis 1:1, w rzutach
karnych lepsi byli aleksandrowianie 3:2.

Sezon 1999/2000 pi³karze Soko³a-Sygu³a Aleksandrów zakoñ-
czyli na miejscu 7 z dorobkiem 54 punktów i bilansem bramkowym
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60:38. Runda wiosenna w wykonaniu pi³karzy z naszego miasta by-
³a bardzo udana, a liczba punktów 34 z 45 mo¿liwych do uzyska-
nia mówi sama za siebie. Tak¿e liczba 40 zdobytych goli w 15 me-
czach mówi³a o potencjale i sile, która drzema³a w dru¿ynie.
Najskuteczniejszym zawodnikiem dru¿yny zosta³ Maciej Szpak,
który w 30 spotkaniach strzeli³ 23 bramki. Wszyscy kibice nie mogli
siê doczekaæ kolejnego sezonu, w którym to nasz klub mia³ byæ g³ó-
wnym kandydatem do awansu do IV ligi. Zespó³ Soko³a-Sygu³a
w tym sezonie reprezentowali: Szymon Bla¿niak, Damian B³a-
szczyk, Mariusz Grzelak, Tomasz Grzeliñski, Robert Janicki, Ar-
kadiusz Jurek, Pawe³ Juszczak, Tomasz Kajak, Artur Karkowski,
Mariusz Klatkowski, Kuba Ko³odziej, Andrzej Kryszto�ak, Dariusz
Majchrowski, Tomasz Nykiel, Pawe³ Ochal, Piotr Ochal, Marcin
Olszycki, Piotr Perdas, Piesiak, Grzegorz Przybysz, Krzysztof Ro¿-
niakowski, Sajewicz, Piotr Sikora, Arkadiusz Sima, Tomasz Stañ-
czyk, Maciej Szpak, £ukasz Œwiêtos³awski, Marek Wiosna, Maciej
Wontorowski, Mariusz Zbro¿ek.

W dniach 26–28 maja 2000 roku w Bi³goraju odby³y siê IX Mi-
strzostwa Polski M³odzików w Karate Tradycyjnym. Startuj¹ca
w zawodach ekipa Soko³a-Sygu³a zdoby³a z³oty medal i tytu³ Mi-
strza Polski w konkurencji en-bu (ukasz Romanowski i Adrian Ra-
tajczyk), a trzy pi¹te miejsca uzyska³ Damian Stasiak, w takich kon-
kurencjach jak: en-bu, kumite ch³opców 10–11 lat, kata ch³opców
10–11 lat. By³ to pierwszy wystêp wymienionych zawodników na
imprezie tej rangi, co dodatkowo podnosi wartoœæ ich osi¹gniêæ. Te
wyniki zaowocowa³y kolejnymi medalami w nastêpnych latach.

Z biegiem czasu Sokó³-Sygu³a – sekcja karate sta³a siê jedn¹ z naj-
lepszych w województwie, a tak¿e w Polsce! Najlepiej œwiadczy o tym
liczba zajêtych miejsc w Plebiscycie Najlepszych Zawodników Okrê-
gowej Ligi Karate (rupy m³odzie¿owe), w której zrzeszonych by³o
18 klubów. W roku 2000 by³o tylko 2 reprezentantów Soko³a-Sygu-
³a, w 2002 by³o 3, a w 2003 roku ju¿ 4. Plebiscyt obejmowa³ listê 10
najlepszych zawodników. Te wyniki nie mog³y przejœæ bez echa w œro-
dowisku karate tradycyjnego i zaowocowa³y powo³aniami do kadry
wojewódzkiej m³odzików, w której w 2003 i 2004 roku wœród 30 osób
powo³anych by³o po 8 reprezentantów naszego klubu. Byli to: Do-
minika Florczak, Adrian Zwierzchowski, Maria Depta, Aleksandra
Herbik, Damian ̄ milewski, Kamil Golisz, Pawe³ Milczarek, Micha³
Wojciesz, Damian Stasiak, Damian Tomasik.
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Celem kolejnego sezonu pi³karskiego – 2000/2001 by³ awans ze-
spo³u seniorów do IV ligi. Do kadry do³¹czy³ m.in., Rafa³ Iwanicki,
syn znanego by³ego pi³karza Widzewa Leszka Iwanickiego. Pi³ka-
rze nie zawiedli i po serii 22 meczów ligowych, jako zwyciêscy gru-
py II awansowali do bara¿y, w których spotkali siê z najlepsz¹ dru-
¿yn¹ grupy I KKS Koluszki. Pierwsze spotkanie o awans do wy¿szej
klasy rozgrywek odby³o siê w Aleksandrowie. Nasi zawodnicy od-
nieœli zas³u¿one zwyciêstwo 3:0 wrêcz nokautuj¹c rywala. Drugi
mecz bara¿owy by³ tylko formalnoœci¹. W Koluszkach pad³ wynik
remisowy 0:0 i wszystko by³o jasne – Sokó³-Sygu³a zagra w IV lidze.
Nagrod¹ za tak udany sezon by³o ufundowanie sztandaru klubu,
który poœwiêci³ ksi¹dz pra³at Norbert Rucki.

Z koñcem roku 2000 zmieni³ siê sk³ad Zarz¹du T.S. Sokó³-Sygu-
³a. Dokonano nastêpuj¹cego wyboru: prezes Stanis³aw Sygu³a, wi-
ceprezes Adam Sygu³a, sekretarz Henryk Bistu³a, skarbnik Józef
Grobelny, cz³onkowie Grzegorz Biernacki, Jan Kajak, Mariusz Wo-
ta i Rados³aw Olczyk.

W kolejnym sezonie, w którym Sokó³-Sygu³a przyst¹pi³ do roz-
grywek czwartej ligi jako beniaminek, kibice z Aleksandrowa mogli
ogl¹daæ w rywalizacji takie zespo³y, jak rezerwy I- i II-ligowych klu-
bów z okrêgu ³ódzkiego. W pierwszym meczu Soko³a pad³ wielce
obiecuj¹cy wynik, 4:0 z Victori¹ Szadek. W kolejnych meczach alek-
sandrowscy pi³karze zbierali niezbêdne doœwiadczenie, a nie raz
pokusili siê nawet o niespodzianki – na przyk³ad wygrana 1:0 z ów-
czesnym mistrzem ligi Stal¹ G³owno. Prezes Stanis³aw Sygu³a móg³
byæ zadowolony z koñcowego wyniku. Sokó³-Sygu³a zajmuj¹c 13
miejsce w tabeli utrzyma³ siê i w kolejnych sezonach mo¿na by³o
liczyæ na kolejne udane wystêpy na tym szczeblu rozgrywek. W na-
stêpnym sezonie by³o ju¿ lepiej, o czym mówi 8 pozycja w tabeli,
któr¹ Sokó³-Sygu³a zaj¹³ na koniec rozgrywek. W rundzie wiosen-
nej barw Soko³a-Sygu³a bronili: Micha³ Bistu³a, Bart³omiej Gr¹b-
kowski, Dawid Hoderko, Rafa³ Iwanicki, Tomasz Kaczmarek, Grze-
gorz Krata, Andrzej Kryszto�ak. Piotr Krzysiewski, £ukasz
£abêdzki, Maciej Janeczko, Mariusz Michalak, Piotr Ochal, Jakub
Owczarek, Marcin Ptak, Cezary Ratajczyk, Arkadiusz Sima, Pa-
we³ Stêpieñ, Maciej Szpak, Zbigniew Œliwiñski, £ukasz Œwietos-
³awski, £ukasz Wijata. W tej 22-osobowej kadrze by³o a¿ 8 wycho-
wanków klubu z Aleksandrowa, a £ukasz Wijata w statystykach
prowadzonych przez serwis internetowy okaza³ siê pi³karzem naj-
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d³u¿ej graj¹cym spoœród wszystkich zawodników w lidze. Wiosn¹
zagra³ we wszystkich 14 meczach, co daje 1260 minut spêdzonych
na boiskach ligowych.

W lipcu 2003 roku w klubie za-
trudniono trenera Witolda Obar-
ka, który zmieni³ na tym stano-
wisku Krzysztofa Kasprzaka.
Z przyjœciem nowego szkoleniow-
ca postawiono w klubie jeden cel
– zbudowaæ zespó³, który powal-
czy z najlepszymi o awans do III
ligi. Do Soko³a-Sygu³a przyszli no-
wi zawodnicy m. in. Micha³ Czap-
larski, Bogus³aw Saganowski.
Z biegiem czasu popularny „Sa-
gan” zadebiutowa³ w reprezenta-
cji Beach Soccer, pla¿owej odmia-
nie pi³ki no¿nej, która w ostatnich
latach staje siê popularn¹ dyscyp-
lin¹ w Polsce. Ulubieniec aleksan-
drowskich kibiców sta³ siê pier-
wszym zawodnikiem Soko³a-Sygu³a, który zadebiutowa³ w barwach
polskiej reprezentacji. Prócz nich pojawili siê tak¿e inni zawodni-
cy, którzy mieli za sob¹ wystêpy w klubach I- i II-ligowych – S³awo-
mir Sa³aciñski, Micha³ Buchowicz oraz pi³karz, z którego przyjœcia
cieszyli siê wszyscy kibice. Dzia³aczom klubu uda³o siê namówiæ do
wspó³pracy wychowanka W³ókniarza Aleksandrów Arkadiusza
Œwiêtos³awskiego, który po przygodzie w ³ódzkim Widzewie i zdo-
byciu z z t¹ dru¿yn¹ mistrzostwa Polski, ostatnio gra³ na boiskach
trzecioligowych. Pi³karz ten po dziœ dzieñ reprezentuje barwy So-
ko³a-Sygu³a i jest kapitanem zespo³u.

W nastêpnym sezonie pozyskano zawodnika z pierwszoligowym
sta¿em – Piotra Szarpaka, który zaliczy³ 6 sezonów w barwach Wi-
dzewa £ódŸ, a tak¿e wystêpowa³ w presti¿owych meczach Ligi Mi-
strzów. Dobra skutecznoœæ Saganowskiego, asysty i opanowanie
Œwietos³awskiego, pewna gra w obronie Artura Dziuby oraz zaan-
ga¿owanie pozosta³ych zawodników da³y w konsekwencji 3 miej-
sce w tabeli na koniec sezonu, co tylko zwiêkszy³o apetyty na awans
do III ligi. Sezon 2003/2004 by³ udany dla Soko³a-Sygu³a pod wzglê-
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dem statystycznym, choæ zespó³ nie spe³ni³ nadziei kibiców na
awans. Dru¿yna nasza z liczb¹ 74 bramek by³a najskuteczniejsz¹
dru¿yn¹ III ligi. Rekordem klubu, który nie ³atwo bêdzie pobiæ
jest 28 meczów bez pora¿ki na w³asnym boisku. Ten wyczyn stra-
szy rywali po dzieñ dzisiejszy. Sokó³-Sygu³a na w³asnym boisku jest
dru¿yn¹ niezwykle groŸn¹! We wszystkich 77 czwartoligowych me-
czach rozegranych w Aleksandrowie dru¿yna przegra³a zaledwie
13 spotkañ. Czy to za spraw¹ kibiców – aleksandrowskich sympa-
tyków pi³ki no¿nej i sportu? 

Z pewnoœci¹ coœ w tym jest.
Na prze³omie marca i kwietnia 2004 roku klub rozsta³ siê z Hen-

rykiem Bistu³¹ i Paw³em Juszczakiem, którzy w po³owie tego sa-
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Dru¿yna pi³karska klubu Sokó³-Sygu³a Sezon 2002/2003 – pocz¹tek rundy
wiosennej. W górnym rzêdzie od lewej: Piotr Krzysiewski, £ukasz Wijata, Da-
wid Hoderko, Tomasz Kaczmarek, Pawe³ Stêpieñ. W dolnym rzêdzie: Andrzej
Kryszto�ak, Bart³omiej Owczarek, Maciej Janeczko, Grzegorz Krata, £ukasz
£abêdzki, Maciej Szpak.



mego roku utworzyli w Aleksandrowie £ódzkim drugi klub pi³kar-
ski MULKS.

Wraz ze startem do nowego sezonu 2004/2005, po dokonaniu
fuzji z Victori¹ R¹bieñ, do rozgrywek A-klasy przyst¹pi³y rezerwy
Soko³a-Sygu³a, które formalnie przyjê³y nazwê Sokó³ II Aleksan-
drów £ódzki. Po zakoñczeniu sezonu – rezerwy wywalczy³y 2. miej-
sce w tabeli, zaraz za Kolejarzem £ódŸ, który by³ zdecydowanie naj-
lepsz¹ dru¿yn¹ w tej klasie. W kolejnym sezonie druga dru¿yna
Soko³a-Sygu³a znów wziê³a udzia³ w rozgrywkach w tej klasie i po
rundzie jesiennej zajmuje ponownie drugie miejsce ze strat¹ jed-
nego punktu do lideruj¹cego zespo³u z Nowosolnej. Zatem walka
o awans do ligi okrêgowej jest wci¹¿ bardzo realna.

Przed rozpoczêciem obecnego sezonu 2005/2006 prezesi posta-
nowili zaufaæ nadal trenerowi Obarkowi. Do klubu pozyskano no-
wych zawodników, a wœród nich by³ych zawodników Widzewa – Szy-
mona Piñkowskiego i Krzysztofa Zawadzkiego. Ten drugi
reprezentowa³ ostatnio barwy HEKO Czermno. Jednak stare po-
wiedzenie, ¿e nazwiska nie graj¹ sprawdzi³o siê i tym razem, wiêk-
szoœæ pi³karzy zawiod³a. Trenera Obarka zmieni³ doœwiadczony
i utytu³owany trener Pawe³ Kowalski. Przed rozpoczêciem rundy
rewan¿owej postanowiono zmieniæ doœæ gruntownie kadrê zespo-
³u. Czy to pomo¿e przekonamy siê wiosn¹. Po serii pierwszych me-
czów Sokó³-Sygu³a z 29 punktami na koncie zajmuje 5 miejsce w ta-
beli ze strat¹ 6 punktów do lidera W³ókniarza Konstantynów
£ódzki. Jesieni¹ w zespole trenerów Obarka i Kowalskiego zagrali:
Dawid Andrzejczak, Marcin Bêdkowski, Marcin Juszczak, Marcin
Komorowski, Piotr Krzysiewski, Piotr Ochal, Damian Ostrowski,
Szymon Piñkowski, Cezary Ratajczak, Bogus³aw Saganowski, Ar-
kadiusz Sima, Grzegorz S³upecki, Micha³ Stasiak, Przemys³aw
Sztybrych, Arkadiusz Œwiêtos³awski, Przemys³aw Urbanek, Kry-
stian Wielemborek, £ukasz Wijata, Micha³ Wiœniewski, Przemys-
³aw Wo¿niczak, Krzysztof Zawadzki.

Na pocz¹tku roku 2005 odby³o siê kolejne Walne Zgromadze-
nie T.S. Sokó³-Sygu³a, na którym w wyniku g³osowania, wybrano
nowy sk³ad Zarz¹du klubu. I tak prezesem zosta³ ponownie Stani-
s³aw Sygu³a, wiceprezesem Adam Sygu³a oraz Bogus³aw Stefañ-
czyk (prezes by³ej Victorii), sekretarzem Czes³aw Wawrzyñczak.
Cz³onkami Zarz¹du s¹: Józef Grobelny, Zenon Podsiad³owicz (prze-
wodnicz¹cy Klubu Kibica), Gabriel Ilski (kierownik I dru¿yny So-
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ko³a-Sygu³a), Jan Kajak, Mariusz Wota (kierownik klubu) oraz Ar-
tur Sikora.

Wiosn¹ czekaja kibiców kolejne zmagania pi³karzy na boiskach
pi³karskich Aleksandrowa.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ klubu T.S. Sokó³-Sygu³a Aleksandrów
od momentu powstania po dzieñ dzisiejszy mo¿na j¹ oceniæ pozy-

tywnie. Szczególnie pier-
wsze lata istnienia, kiedy
to klub przypomnia³ kibi-
com o aleksandrowskiej
pi³ce. Wydawa³o siê, ¿e
wszystko jest na dobrej
drodze do odzyskania po-
zycji jak¹ przez lata mia³
w pi³karskim œrodowisku

W³ókniarz Aleksandrów. Aleksandrowianie z pewnoœci¹ chcieliby
mieæ w mieœcie dru¿ynê tej samej klasy. Wychowankiem tego klu-
bu by³ W³odzimierz Smolarek, uczestnik Mistrzostw Œwiata w Hi-
szpanii i Meksyku. W barwach aleksandrowskiego klubu wystêpo-
wa³ te¿ inny znany pi³karz, obecny reprezentant Polski Tomasz K³os.
W obecnym czasie Sokó³-Sygu³a wypracowa³ sobie ju¿ opiniê jednej
z najsilniejszych dru¿yn czwartoligowych.

Potrzebê istnienia w mieœcie klubu pi³karskiego potwierdzaj¹
przede wszystkim kibice, którzy zawsze licznie przybywaj¹ na wszy-
stkie spotkania, a tak¿e na treningi dru¿yny. W lutym 2005 roku
z inicjatywy wiernych sympatyków powsta³ Klub Kibica, który moc-
no zintegrowa³ siê z w³adzami klubu. Zawsze mo¿na liczyæ na po-
moc jego cz³onków. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e na meczach
wyjazdowych Soko³a-Sygu³a zawsze mo¿na spotkaæ liczn¹ grupê
aleksandrowskich kibiców, co œwiadczy o ich silnej wiêzi z dru¿yn¹.

Jak wiêkszoœæ klubów i organizacji sportowych w naszym kraju
tak¿e Sokó³-Sygu³a boryka siê z problemami �nansowymi, brakiem
bogatych sponsorów, którzy byliby zainteresowani wspó³prac¹. Klub
z Aleksandrowa £ódzkiego nie mo¿e liczyæ na dostateczne �nanso-
we wsparcie ze strony Urzêdu Gminy, adekwatne do ¿yczeñ Zarz¹-
du klubu. Z przykroœci¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e inne kluby z regionu
³ódzkiego mog¹ liczyæ na wiêksz¹ ¿yczliwoœæ i zainteresowanie ze
strony swoich w³adz gminnych. Zatem kibice mog¹ ¿a³owaæ, ¿e tak
nie jest w naszym mieœcie. Ale nie mo¿na tylko narzekaæ. Podczas
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niespe³na 7 lat dzia³alnoœci klubu z inicjatywy w³adz miasta wyre-
montowano jedno boisko do gry w pi³kê no¿n¹. Bêdzie ono oddane
do u¿ytku w po³owie bie¿¹cego roku.

Podsumowuj¹c, przykro jest, ¿e istnieje tak nik³e wsparcie dla
ludzi, którzy chc¹ coœ zrobiæ dla miasta i jego mieszkañców, chc¹
nawi¹zaæ do starych sportowych, pi³karskich tradycji. Nie ma
co ukrywaæ, ¿e gdyby
nie wsparcie pana Sta-
nis³awa Sygu³y, który
wspomaga³ klub w po-
cz¹tkach jego istnienia
i robi to po dzieñ dzi-
siejszy, klub nie wystê-
powa³by w chwili obec-
nej w rozgrywkach IV
ligi, co wiêcej prawdopodobnie wcale by nie istnia³! W œwietle
tych faktów tym bardziej nale¿¹ siê s³owa pochwa³y i podziêko-
wania obecnemu prezesowi i sponsorowi Towarzystwa Sporto-
wego Sokó³-Sygu³a.

Miejmy nadziejê, ¿e jeszcze przez d³ugie lata, tworz¹c historiê
aleksandrowskiego sportu, zawodnicy Soko³a-Sygu³a bêd¹ wystê-
powaæ na boiskach pi³karskich i matach karateków rozs³awiaj¹c
nasze miasto na arenie lokalnej, ogólnopolskiej i europejskiej.

Autor za okazan¹ pomoc dziêkuje 
kierownikowi klubu Mariuszowi Wocie
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Ma³gorzata Szyszka

Stulecie ZNP 
w Aleksandrowie £ódzkim

Przeszioœæ zachowana w pamiêci staje siê czêœci¹ teraŸniejszoœci.

Tadeusz Kotarbiñski

W roku 2005 Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego obchodzi jubi-
leusz 100-lecia swej dzia³alnoœci. Komitet Organizacyjny przy-
gotowa³ bogaty harmonogram obchodów tego œwiêta, jednak naj-
wa¿niejszym przedsiêwziêciem by³o wydanie publikacji
jubileuszowej na temat dziejów oœwiaty, szkolnictwa i ZNP na
terenie Gminy Aleksandrów £ódzki. Lokalne obchody jubileu-
szu zainaugurowano w czerwcu 2004 roku w Szkole Podstawowej
w Be³dowie uroczystym posiedzeniem Zarz¹du Oddzia³u ZNP.
Jesieni¹ 2004 roku, dziêki spo³ecznej zbiórce œrodków �nanso-
wych i wsparciu sponsorów, wykonano nagrobek Józefy Buszyd-
³o, zas³u¿onej aleksandrowskiej nauczycielki, dzia³aczki spo³e-
cznej i zwi¹zkowej.

Z okazji 65 rocznicy Tajnej Organizacji Nauczania w paŸdzier-
niku 2004 roku odby³o siê z udzia³em Prezesa ZO ZNP, uroczy-
ste posiedzenie Sekcji Emerytów. Dyplomem i kwiatami uhono-
rowano pani¹ Mariê Joñczyk, jedyn¹ ¿yj¹c¹ aleksandrowsk¹
nauczycielkê, uczestniczkê Tajnego Nauczania podczas II wojny
œwiatowej.

14 paŸdziernika 2005 roku, w sali widowiskowej M³odzie¿o-
wego Domu Kultury w Aleksandrowie £ódzkim spotkali siê spad-
kobiercy tych, którzy niegdyœ zjednoczyli siê w walce o polsk¹
szko³ê. Uroczystoœæ by³a kulminacyjnym punktem oddzia³owych
obchodów jubileuszu 100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go oraz uwieñczeniem prawie dwuletniej pracy ca³ego Zarz¹du



Oddzia³u i wielu zwi¹zkowców w zakresie popularyzowania dzie-
jów ZNP w spo³ecznoœci lokalnej, organizacji imprez kultural-
nych, sportowych i turystycznych towarzysz¹cych jubileuszowi.
Wspó³gospodarzami uroczystoœci byli Prezes Zarz¹du Aleksan-
drowskiego Oddzia³u ZNP Stanis³awa Raczyñska i Burmistrz
Gminy Aleksandrów £ódzki Jacek Lipiñski. Uroczystoœæ po³¹czo-
na z obchodami Dnia Edukacji Narodowej zgromadzi³a przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych i zwi¹zkowych oraz
liczne grono pracowników aleksandrowskiej oœwiaty.

W holu MDK-u zorganizowano wystawê dokumentów histo-
rycznych, materia³ów archiwalnych, kronik, podrêczników i przy-
borów szkolnych dokumentuj¹cych rozwój szkolnictwa i ruchu
nauczycielskiego na terenie Aleksandrowa.

Tradycyjnie czêœæ artystyczn¹ przygotowa³a m³odzie¿ alek-
sandrowskich placówek oœwiatowych, a poczêstunek przy kawie
i herbacie zorganizowali pracownicy Zespo³u Szkó³ Sportowych.
Nie oby³o siê bez urodzinowego tortu dla Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Rejestr dzia³añ aleksandrowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego jest bardzo obszerny, jednak na pierwszy
plan wysuwaj¹ siê dzia³ania w obronie ubo¿ej¹cej oœwiaty, ucznia
i nauczyciela.

G³êboki sens tej dzia³alnoœci najtrafniej odzwierciedla sen-
tencja umieszczona na pucharze przekazanym przez dyrekcjê
i uczniów Zespo³u Szkó³ Sportowych w Aleksandrowie, na rêce
Prezes Raczyñskiej, w podziêkowaniu za pomoc ZNP w rozbudo-
wie i modernizacji placówki...

Tylko ¿ycie poœwiêcone innym warte jest prze ¿ycia. 

Rozwój nauczycielskiego ruchu zawodowego w Aleksandrowie
œciœle zwi¹zany jest z rozwojem szkolnictwa i dziejami miasta.
�ród³a archiwalne wskazuj¹, i¿ ju¿ w 1819 roku w Aleksandro-
wie zorganizowano nauczanie dla dzieci w wieku 7–11 lat. Spe-
cy�ka trójnarodowego miasta, zamieszkiwanego przez ludnoœæ
polsk¹, niemieck¹ i ¿ydowsk¹, spowodowa³a, i¿ wœród uczniów
znajdowa³y siê dzieci wyznania katolickiego, ewangelickiego
i moj¿eszowego. Pierwsz¹ szko³ê wspóln¹ dla ewangelików i ka-
tolików oddano do u¿ytku w 1827 roku, dzieci ¿ydowskie mia³y
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obowi¹zek uczêszczania do szko³y elementarnej wyznania kato-
lickiego. Placówka utrzymywana by³a z obowi¹zkowych sk³adek
miejscowej ludnoœci.

Po upadku powstania styczniowego szko³a sta³a siê oœrodkiem
rusy�kacji. Do szko³y uczêszcza³y tylko dzieci zamo¿niejszych mie-
szkañców Aleksandrowa, wiêkszoœci nie by³o na to staæ. �ród³a hi-
storyczne wspominaj¹ o spontanicznym udziale uczniów i nauczy-
cieli aleksandrowskich szkó³ w strajkach przeciw rusy�kacji
szkolnictwa w 1905 roku. Wydarzenia te musia³y mieæ miejsce
w szkole powszechnej przy ulicy Koœcielnej (obecnie Wojska Pol-
skiego). By³a to bowiem jedyna publiczna szko³a elementarna
w Aleksandrowie skupiaj¹ca dzieci i nauczycieli narodowoœci pol-
skiej.

Ci¹g³oœæ nauczania przerwa³a I wojna œwiatowa, w 1914 roku
nie by³a w Aleksandrowie ani jednego nauczyciela. W Aleksan-
drowie pierwsze Ognisko Zwi¹zku Polskiego Nauczycielstwa
Szkó³ Powszechnych powsta³o w 1919 roku, jego prezesem zosta³
Apolinary Wieczorek – kierownik szko³y powszechnej. Ognisko
liczy³o 21 cz³onków narodowoœci polskiej, ¿ydowskiej oraz nie-
mieckiej i prowadzi³o o¿ywion¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹, samo-
kszta³ceniow¹ i kulturalno-rozrywkow¹.

W 1920 roku w Aleksandrowie dzia³a³y trzy szko³y powsze-
chne: katolicka, ¿ydowska i ewangelicka. W roku 1924 aleksan-
drowskie Ognisko ZPNSP liczy³o ju¿ 40 cz³onków.

W pierwszych latach niepodleg³oœci oœwiata boryka³a siê z wie-
loma problemami brakiem wykwali�kowanej kadry nauczyciel-
skiej, z³ym stanem technicznym i sanitarnym budynków szkol-
nych, brakiem pomocy i programów dydaktycznych. W trosce
o poziom kszta³cenia Ognisko w Aleksandrowie organizowa³o
szkolne konferencje rejonowe dla nauczycieli z miasta i okoli-
cznych wsi, na których wyg³aszano referaty o tematyce pedago-
gicznej i prowadzono lekcje pokazowe.

W okresie miêdzywojennym aleksandrowscy zwi¹zkowcy an-
ga¿owali siê w poprawê warunków nauki i pracy szkó³. Cz³owie-
kiem, który nie ustawa³ w dzia³aniu dla dobra szkolnictwa po-
wszechnego by³ Edmund Kote³ko. Nauczyciel, zwi¹zkowiec,
dzia³acz spo³eczny i oœwiatowy, szanowany obywatel spo³eczno-
œci aleksandrowskiej nawo³ywa³ i anga¿owa³ do wspó³dzia³ania
mieszkañców naszego miasta. Dziêki wysi³kom Edmunda Kote³-
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ko, Michaliny Kote³ko i W³adys³awa Ka³u¿nego uda³o siê popra-
wiæ warunki nauki, aleksandrowskie szko³y otrzyma³y dodatko-
we izby lekcyjne.

W roku 1928 w Aleksandrowie istnia³y trzy powszechne szko-
³y siedmioklasowe: Szko³a nr 1 dla ch³opców polskich i ¿ydow-
skich przy ul. Bankowej; Szko³a nr 2 koedukacyjna dla dzieci na-
rodowoœci niemieckiej przy ul. £êczyckiej oraz Szko³a nr 3 dla
dziewcz¹t polskich i ¿ydowskich przy ul. Pabianickiej.

W 1927 roku cz³onkowie Ogniska opodatkowali siê dobro-
wolnie na rzecz utworzenia w³asnej biblioteki. Przed II wojn¹
œwiatow¹ biblioteka posiada³a ju¿ zbiór oko³o 2000 woluminów,
dzie³ pedagogicznych, opracowañ metodycznych; beletrystyki
i czasopism. Funkcjê bibliotekarki nieodp³atnie pe³ni³a nauczy-
cielka i zwi¹zkowiec Józefa Buszyd³o. Z ksiêgozbioru Ogniska
korzystali tak¿e mieszkañcy Aleksandrowa, poniewa¿ miasto
nie posiada³o w³asnej. Oko³o 1930 roku Ognisko ZPNSP powo-
³a³o w³asn¹ orkiestrê kameraln¹, która uœwietnia³a swymi wy-
stêpami akademie i uroczystoœci œrodowiskowe w Aleksandro-
wie. By³a to jedyna w powiecie ³ódzkim nauczycielska orkiestra
zwi¹zkowa.

30 wrzeœnia 1937 roku rz¹d zawiesi³ dzia³alnoœæ Zarz¹du G³ówne-
go ZNP i ustanowi³ kuratora rz¹dowego do nadzorowania dzia³alno-
œci zwi¹zkowej. Ogniska Zwi¹zkowe powiatu ³ódzkiego przyst¹pi³y
do strajków szkolnych. 18 paŸdziernika 1937 roku w wiêkszoœci szkó³
przerwano naukê, a Zwi¹zek zorganizowa³ manifestacjê protesta-
cyjn¹ ulic¹ Piotrkowsk¹ w £odzi. Cz³onkowie Ogniska i wszyscy pol-
scy nauczyciele zAleksandrowa, wraz zkierownikiem szko³y Edmun-
dem Kote³ko, wziêli udzia³ w strajku.

Wybuch II wojny œwiatowej, dzia³ania wojenne, terror okupan-
ta spowodowa³y rozpoczêcie dzia³alnoœci konspiracyjnej aleksan-
drowskich nauczycieli. W koñcu paŸdziernika 1939 roku central-
ne w³adze zwi¹zku utworzy³y Tajn¹ Organizacjê Nauczycielsk¹.
Tajne szkolnictwo sta³o siê g³ówn¹ form¹ walki œrodowiska nau-
czycielskiego z okupantem i germanizacj¹ narodu polskiego. Ju¿
w koñcu 1939 roku zlikwidowano polskie szko³y w mieœcie, nau-
czycieli aresztowano i wysiedlano. Budynki szkolne przeznaczo-
no na kwatery dla wojska i magazyny, zniszczona zosta³a biblio-
teka szkolna. Nieliczni, którym uda³o siê unikn¹æ wysiedlenia,
prowadzili tajne nauczanie. By³y wœród nich panie: Alina Le�k,
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Helena Dêbowska, Pelagia Walczakowa, Zo�a Chmielecka oraz
pan Podgórski i pan Marian Kubat.

Nauczanie prowadzone by³o w prywatnych mieszkaniach
uczniów b¹dŸ nauczycieli. Mieszkanie pani Pelagii Walczak przy
ulicy Ogrodowej 18, w którym na tajnych kompletach uczy³o siê
wiele aleksandrowskich dzieci.

W pocz¹tkowym okresie powojennym dzia³alnoœæ zwi¹zkowa
skupiona by³a wokó³ spraw gospodarczych szkó³, zaopatrzenia
nauczycieli w ¿ywnoœæ i opa³ oraz organizowania i aktywizowa-
nia Komitetów Rodzicielskich do wspólnych dzia³añ na rzecz two-
rzenia warunków do nauki. Mimo trudnoœci materialnych nau-
czyciele z Aleksandrowa organizowali skromne rozrywki np.:
wieczorki karnawa³owe zwane „p¹czkami”.

Lata 50-te przynios³y niekorzystny kierunek zmian w nau-
czycielskim ruchu zwi¹zkowym. Zlikwidowano tradycyjne Og-
niska, tworz¹c w ich miejsce Zak³adowe Organizacje Zwi¹zko-
we i Miêdzyzak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe. Rozdrobnieniu
struktur organizacyjnych towarzyszy³y zmiany celów i zadañ
dzia³alnoœci zwi¹zkowej nakierowanej na szkolenia ideologiczne
i pracê spo³eczn¹ w œrodowisku. Sprawy wychowania i naucza-
nia m³odych pokoleñ Polaków podlega³y œcis³emu nadzorowi
w³adz partyjnych.

Dopiero po 1956 roku zaczê³y nastêpowaæ pozytywne zmiany
w dzia³alnoœci zwi¹zku. Krytycznie oceniono okres powojennej
dzia³alnoœci, uchwalono nowy statut i przywrócono historyczn¹
nazwê oraz tradycyjne struktury organizacyjne. W 1957 roku na
naszym terenie ponownie powsta³y dwa ogniska ZNP: Ognisko
ZNP w R¹bieniu i Ognisko ZNP w Aleksandrowie.

W 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia³ administra-
cyjny kraju. Zlikwidowane zosta³y powiaty, a jednostkami orga-
nizacyjnymi sta³y siê województwa i gminy. Spowodowa³o to zmia-
ny w strukturze organizacyjnej zwi¹zku, na walnym zebraniu
Ognisk ZNP w Aleksandrowie dokonano po³¹czenia ognisk w jed-
n¹ Radê Zak³adow¹ ZNE Prezesem wybrano Stanis³awa Lichwa-
³ê – dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie.

W okresie tym ZNP w wyniku uwarunkowañ politycznych, po-
dobnie jak inne zwi¹zki zawodowe, traci³ samodzielnoœæ dzia³ania,
mala³a jego ranga spo³eczna oraz realne mo¿liwoœci rozwi¹zywa-
nia nabrzmiewaj¹cych problemów oœwiatowych. Ograniczanie sa-

58 Aleksandrów wczoraj i dziœ



modzielnoœci ZNP nastêpowa³o w wyniku podporz¹dkowywania
Zwi¹zku organom administracji oœwiatowej.

Najwa¿niejszym zagadnieniem dzia³alnoœci Rady Zak³adowej
ZNP w Aleksandrowie by³y sprawy socjalno-bytowe cz³onków.
Zwi¹zek wspiera³ ich starania o po¿yczki i zapomogi, monitowa³
w sprawie przydzia³u mieszkañ. W latach 70-tych prowadzono ak-
tywn¹ dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ i rekreacyjno-sportow¹,
organizowano wyjazdy do ³ódzkich teatrów oraz wycieczki krajoz-
nawcze. W 1972 roku powsta³ Nauczycielski Zespó³ Kabaretowy,
w 1976 – Klub Nauczyciela. Jego cz³onkowie spotykali siê raz
w miesi¹cu w sali M³odzie¿owego Domu Kultury w Aleksandro-
wie. Ka¿de spotkanie mia³o inn¹ tematykê np.: fraszkobranie,
spotkanie bryd¿owe, szachowe itp. W tym samym roku powsta³a
nauczycielska dru¿yna pi³ki siatkowej, rozgrywaj¹ca mecze z dru-
¿ynami zwi¹zkowymi i zak³adowymi. W latach 1972–1975 akty-
wnie dzia³a³ Klub Wêdruj¹cego Nauczyciela propaguj¹cy ideê kra-
joznawstwa i aktywnego wypoczynku w œrodowisku lokalnym.

Prze³om lat 70-tych i 80-tych, a szczególnie lato i jesieñ roku
1980, to czas ostrych protestów spo³ecznych, wywo³anych kryzy-
sem gospodarczym i politycznym w kraju. W œrodowisku oœwia-
towym toczy³a siê gor¹ca dyskusja nad now¹ formu³¹ nauczyciel-
skiego ruch zwi¹zkowego i ocen¹ dotychczasowego stanu. rzeczy.
W atmosferze kryzysu zaufania spo³ecznego œciera³y siê pogl¹-
dy i ¿¹dania: budowania „od nowa” i „odnowy” zwi¹zku.

Reorganizacja struktur ZNP zapocz¹tkowana zosta³a 12 wrzeœ-
nia 1980 roku reaktywacj¹ zarz¹dów okrêgów, we wszystkich 49-
-ciu województwach. W ten sposób przywrócono trójinstancyj-
noœæ zwi¹zku. W odradzaj¹cym siê ruchu zwi¹zkowym po³o¿ono
nacisk na poszerzanie spo³ecznych form dzia³ania. Sprawy so-
cjalne i bytowe zdominowa³y dzia³alnoœæ zwi¹zku, w którym je-
dnoczeœnie toczy³a siê dyskusja nad nowym obliczem ZNP. Taki
stan rzeczy trwa³ do 13 grudnia 1981 roku, czyli do dnia wpro-
wadzenia stanu wojennego i zawieszenia, a nastêpnie rozwi¹za-
nia wszystkich zwi¹zków zawodowych w Polsce.

Formalne i o�cjalne wznowienie ogólnopolskiej dzia³alnoœci
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego nast¹pi³o 5 sierpnia 1983 ro-
ku z chwil¹ zarejestrowania jego statutu, a faktyczne w dniach
14–15 paŸdziernika 1983 roku podczas XXXIII Krajowego Zjaz-
du Delegatów w Warszawie.

Stulecie ZNP w Aleksandrowie £ódzkim 59



Wa¿nym i sta³ym elementem dzia³alnoœci z OZNP w Aleksan-
drowie £ódzkim by³a troska o permanentne podnoszenie kwali-
�kacji zawodowych, umiejêtnoœci pedagogicznych i rozwój nau-
czyciela. W tym celu Zarz¹d Oddzia³u zaapelowa³ o w³¹czenie
siê nauczycieli do ruchu nowatorstwa pedagogicznego. Ognis-
kom zalecono oddolne inicjowanie tego¿ ruchu, który mia³ na ce-
lu szerzenie kultury pedagogicznej i upowszechnianie nowych
treœci i metod w œrodowisku nauczycielskim. We wrzeœniu 1987
roku, z inicjatywy Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Stanis³awy Raczyñ-
skiej, powo³ano Radê Postêpu Pedagogicznego przy ZNP w Alek-
sandrowie £ódzkim. W grudniu 1987 roku powsta³ Klub Nauczy-
cieli Nowatorów, dzia³aj¹cy na rzecz postêpu pedagogicznego
i nowatorstwa w œrodowisku lokalnym. Aktywny zarz¹d klubu
stanowili: przewodnicz¹cy – Stanis³aw Lichwa³a, Wies³aw Pie-
ni¹¿ek, Stanis³awa Raczyñska i Jan Wrzesiñski. Zarz¹d Klubu
postawi³ sobie za zadanie gromadzenie i upowszechnianie nowa-
torskiego dorobku nauczycieli, a tak¿e w³¹czanie rodziców w dzia-
³ania œrodowiska oœwiatowego. Oddzia³ ZNP w Aleksandrowie
by³ wówczas jedyn¹ w województwie organizacj¹, prowadz¹c¹ ta-
k¹ dzia³alnoœæ. Wznowiono organizacjê konferencji pedagogi-
cznych, na których prelegentami byli pracownicy naukowi Uni-
wersytetu £ódzkiego.

Wa¿nym problemem dzia³alnoœci zwi¹zkowej w latach
1988–1990 by³a obrona usytuowania materialnego pracowników
oœwiaty i troska o poprawê ¿ycia emerytów. Kryzys ekonomiczny
kraju, gwa³towny wzrost cen, galopuj¹ca in�acja, brak skute-
cznych dzia³añ niweluj¹cych degradacjê materialn¹ pracowni-
ków oœwiaty wywo³a³ protest ZNP W proteœcie przeciw ubo¿eniu
polskiej szko³y i polskiego nauczyciela, zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹-
du G³ównego ZNP, powo³ano Komitet Strajkowy, koordynuj¹cy
szeroko zakrojon¹ akcjê pogotowia strajkowego. Protesty zakoñ-
czy³y siê wdro¿eniem odczuwalnej wówczas regulacji p³ac praco-
wników oœwiaty.

Z pocz¹tkiem lat 90-tych œrodowisko nauczycielskie sta³o siê
szczególnie widoczne na kulturalnej mapie spo³ecznoœci lokal-
nej. Na podkreœlenie zas³uguje powstanie, w 1992 roku, kabare-
tu „Spod miot³y Andzi”, skupiaj¹cego pracowników aleksandrow-
skiej oœwiaty. Twórc¹, re¿yserem, scenarzyst¹ i dobrym duchem
kabaretu by³a Agata Dunikowska.
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Zarz¹d Oddzia³u przyk³ada du¿¹ wagê do promowania dzia-
³alnoœci zwi¹zkowej i œrodowiska oœwiatowego w spo³ecznoœci lo-
kalnej. Corocznie w ramach obchodów Dni Aleksandrowa orga-
nizowane s¹ dla wszystkich mieszkañców miasta konkursy
poetyckie i literackie. Otwarty charakter maj¹ coroczne uroczy-
stoœci z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Od 1 stycznia 1993 ro-
ku Zarz¹d Oddzia³u wydaje Zwi¹zkowy Biuletyn Informacyjny
pod nazw¹ „Nasz biuletyn”. Zawarte s¹ w nim bie¿¹ce informa-
cje o aktualnym stanie oœwiaty w œrodowisku aleksandrowskim
oraz kalendarium dzia³alnoœci Oddzia³u ZNP

Od grudnia 2000 do 9 marca 2001 roku aleksandrowski Od-
dzia³ ZNP aktywnie w³¹czy³ siê w ogólnopolsk¹ akcjê zbierania
podpisów pod Obywatelsk¹ Inicjatyw¹ Ustawodawcz¹ w sprawie
przywrócenia nauczycielowi statusu pracownika pañstwowego.
Wa¿nym elementem tych dzia³añ by³o pozyskanie poparcia œro-
dowiska oraz samorz¹du lokalnego. Inicjatywa mia³a na celu po-
zyskanie gwarancji pe³nego zabezpieczenia œrodków �nansowych
z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ oœwiatowych. By³a tak¿e
form¹ protestu przeciw przerzucaniu kosztów funkcjonowania
oœwiaty na barki samorz¹dów i spo³eczeñstwa.

Niemal równolegle z reform¹ systemu oœwiatowego nast¹pi-
³a zmiana statusu prawnego nauczycieli. Znowelizowana Karta
Nauczyciela wesz³a w ¿ycie z dniem 6 kwietnia 2000 roku, wpro-
wadzaj¹c m.in. stopnie awansu zawodowego nauczyciela.

Oddzia³ ZNP w Aleksandrowie obejmuje swoim dzia³aniem
placówki wiejskie i miejskie prowadzone przez dwie jednostki sa-
morz¹du terytorialnego: Gminê Aleksandrów i Powiat Zgierski.
Obrazuje to wieloœæ i ró¿norodnoœæ problemów pracowniczych,
systemowych i administracyjnych jakim trzeba stawiaæ czo³a
w dzia³alnoœci zwi¹zkowej.

W lutym 2001 roku Rada Miejska w Aleksandrowie £ódzkim
wyst¹pi³a z projektem przekszta³cenia lokalnej sieci szkolnej.
Projekt przewidywa³ likwidacjê Szko³y Podstawowej w Sobieniu,
Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj oraz przekszta³cenie Zespo-
³u Przedszkolno-̄ ³obkowego w Aleksandrowie w przedszkole piê-
ciooddzia³owe. Zwi¹zek powo³a³ Komitet Protestacyjny i podj¹³
szeroko zakrojone dzia³ania obronne. Z inicjatywy Zarz¹du Od-
dzia³u ZNP 11 czerwca 2001 roku, po raz pierwszy w skali regio-
nu, zorganizowano „Okr¹g³y stó³ oœwiatowy” w obronie likwido-
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wanych placówek na terenie gminy Aleksandrów. W obradach
uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych stron: rodzice,
zwi¹zkowcy, wszyscy radni samorz¹du lokalnego, Zarz¹d Gminy
Aleksandrów, dyrektorzy i przedstawiciele Rad Pedagogicznych.

Akcja protestacyjna ZNP spotka³a siê z wielkim spo³ecznym
poparciem, pozwoli³a uchroniæ przed likwidacj¹ Szko³ê Podsta-
wow¹ w Rudzie Bugaj. Zwi¹zek wynegocjowa³ i podpisa³ porozu-
mienie z Gmin¹ w sprawie zasad przejœcia nauczycieli likwido-
wanej Szko³y Podstawowej w Sobieniu do innych placówek. Zespó³
Przedszkolno-̄ ³obkowy przekszta³cono w piêciooddzia³owe Miej-
skie Przedszkole nr 3, uruchamiaj¹c trzy dodatkowe oddzia³y
przedszkolne dla dzieci 6-letnich przy szko³ach podstawowych
w Aleksandrowie.

W styczniu 2004 roku Zarz¹d Powiatu Zgierskiego i Starostwo
w Zgierzu przedstawi³o projekt zmian organizacyjnych w fun-
kcjonowaniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie nasze-
go miasta. Projekt ten przewidywa³ po³¹czenie Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie
w Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Natomiast aleksandrow-
ska Szko³a Specjalna z placówki samodzielnej mia³a siê staæ �-
li¹ utworzonego Powiatowego Oœrodka Specjalnego w Zgierzu.

ZO zaj¹³ ostre stanowisko i oprotestowa³ uchwa³ê Starostwa.
Zwi¹zek podwa¿y³ zasadnoœæ dokonywania oszczêdnoœci kosztem
uczniów i poziomu pracy placówek. Za¿¹da³ konsultacji spo³e-
cznych w tej sprawie, uzyska³ poparcie Kuratorium. Podjête dzia-
³ania spowodowa³y wycofanie siê Zarz¹d Powiatu Zgierskiego
z projektu.

ZNP od lat aktywnie dzia³a na rzecz poprawy stanu bazy oœ-
wiatowej w Aleksandrowie. W tym celu wielokrotnie organizo-
wano wizyty przedstawicieli rz¹du, które s³u¿y³y pozyskiwaniu
œrodków z rezerwy bud¿etowej. Dzia³ania te przyczyni³y siê do
s�nalizowania budowy Szko³y Podstawowej nr 1, wyposa¿onej
w najwiêksz¹ halê sportow¹ w województwie, rozpoczêcia prac
przy kapitalnym remoncie i rozbudowie Zespo³u Szkó³ Sporto-
wych, rozbudowy Szko³y w Be³dowie, wymiany stolarki okiennej
i pozyskaniu komputerów dla Szko³y w R¹bieniu, remontu w Ze-
spole Szkó³ Specjalnych oraz budowy basenu.

Obecna pozycja ZNP w œrodowisku lokalnym jest wynikiem
wieloletniej pracy aleksandrowskich zwi¹zkowców. Konsekwen-
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tnego d¹¿enia do pe³nienia roli licz¹cego siê dla w³adz samorz¹-
dowych i administracji oœwiatowej, spo³ecznego partnera. Dzia-
³ania zwi¹zkowców, szczególnie w okresie intensywnego refor-
mowania kraju, mia³y istotny wp³yw na warunki pracy i ¿ycia
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów
aleksandrowskich placówek oœwiatowych.

Dobra wspó³praca zarówno z samorz¹dem lokalnym jak i po-
wiatowym, przy jednoczesnym konsekwentnym egzekwowaniu
przepisów prawa, pozwoli³y skutecznie reprezentowaæ interesy
pracowników, chroniæ przed likwidacj¹ zagro¿one placówki oraz
skutecznie przeciwdzia³aæ ubo¿eniu bary oœwiatowej.

Zwi¹zkowa dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa i rekreacyjno-
-turystyczna pozwala³a konsolidowaæ œrodowisko nauczycielskie,
które sta³o siê aktywnym uczestnikiem spo³ecznoœci lokalnej.
Zjawisko to przyczyni³o siê do budowania autorytetu ZNP i na-
uczycieli w Aleksandrowie £ódzkim. Niema³a w tym zas³uga wie-
loletniego Prezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Aleksandrowie Sta-
nis³awy Raczyñskiej, ciesz¹cej siê szacunkiem i uznaniem
spo³ecznoœci lokalnej oraz w³adz samorz¹dowych i zwi¹zkowych.
Prezes Zarz¹du Okrêgu ZNP w £odzi Krzysztof Baszczyñski,
dziêkuj¹c za jej „o�arnoœæ, trudn¹ walkê o godnoœæ zawodu na-
uczycielskiego i poszukiwanie trafnych rozwi¹zañ dla eduka-
cji...” podkreœli³ jej zaanga¿owanie i determinacjê w budowaniu
„...ogromnej aktywnoœci i solidaryzmu nauczycielskiej spo³e-
cznoœci Aleksandrowa, która stanowiæ mo¿e wzór dla innych”.
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Zo�a Chejhman

60 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Miko³aja Kopernika 
w Alekandrowie £ódzkim

Jubileusz 60-ciolecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandro-
wie £ódzkim sta³ siê okazj¹ do zorganizowania IV Zjazdu Absol-
wentów, a wiêc mi³ych spotkañ po latach i przypomnienia histo-
rii szko³y. �ród³em naszej wiedzy s¹ absolwenci, nauczyciele,
kroniki i protoko³y posiedzeñ Rady Pedagogicznej.

Kiedy czyta³am materia³y Ÿród³owe, zaskoczy³ mnie entuz-
jazm z jakim tworzona by³a pierwsza szko³a œrednia w Aleksan-
drowie £ódzkim.

Zaraz po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 16 lutego
1945 roku podjêto decyzjê o powstaniu gimnazjum i liceum ogól-
nokszta³c¹cego w budynku przy ulicy Warszawskiej 10. 2 marca
2006 roku odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej,
a 5 marca dokonano kwali�kacji kandydatów w wieku do 25 lat
do trzech klas pierwszych oraz jednej drugiej.

Szko³a przyjê³a nazwê Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Ko-
edukacyjne.

Budynek zosta³ wyremontowany. W zorganizowaniu mebli
i pomocy dydaktycznych oraz porz¹dkowaniu pomagali rodzice
i uczniowie.

Pierwszym dyrektorem by³ Teodor Tobolczyk (1945–1948),
nastêpnie Jan Michalak (1948–1949), Helena Tredjakowska
(1949–1950).

3 lutego 1946 roku przy ulicy Piotrkowskie oddana zosta³a do
u¿ytku bursa na 15 miejsc.



Od 1 wrzeœnia 1950 ro-
ku na 25 lat przyj¹³ kiero-
wanie szko³¹ dyrektor Jó-
zef Pierlejewski. Pod jego
kierownictwem Liceum
by³o nie tylko placówk¹ oœ-
wiatowo-wychowawcz¹, ale
swoj¹ dzia³alnoœci¹ pro-
mieniowa³o na ca³e œrodo-
wisko.

Od 1 wrzeœnia 1952 ro-
ku szko³a przyjê³a nazwê:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Aleksandrowie £ódzkim.

Dobra praca nauczy-
cieli zaowocowa³a jednym
z pierwszych sukcesów.
W 1953 roku uczeñ klasy
XI Ryszard Krajewski zo-
sta³ jednym z laureatów
Ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej. W olim-
piadzie tej szko³ê repre-
zentowa³o 5 uczniów, opie-
kunem by³ nauczyciel ma-
tematyki Wac³aw Zgirski.

Wiele interesuj¹cych
wydarzeñ nast¹pi³o w la-
tach 1954–1956. Pracê nauczycielsk¹ rozpoczê³a Magdalena Ire-
na Bajkiewicz (1954 r.) – nauczycielka jêzyka polskiego. Od ro-
ku szkolnego 1955/56 nawi¹zano wspó³pracê miêdzy Liceum
i Filharmoni¹ £ódzk¹. Uchwa³¹ rady pedagogicznej z dnia 9 czer-
wca 1956 roku wytypowano kandydatów do uzyskania dyplomów
„Przodownika nauki i pracy spo³ecznej”. Wyró¿nionymi kandy-
datami zostali nastêpuj¹cy absolwenci roku szkolnego 1955/56:
Leszek Józef Wojtczak (zwyciêzca Olimpiady Chemicznej na
szczeblu centralnym, uczestnik Olimpiady Matematycznej na
szczeblu centralnym), Zo�a Bronis³awa Stoma (uczestniczy³a
w trzech olimpiadach dochodz¹c do szczebla wojewódzkiego)
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i Hanna Lidia Wiœniewska (osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki na
œwiadectwie dojrza³oœci). Wszyscy kandydaci spe³nili warunki
przewidziane w instrukcji zak³adaj¹cej bardzo dobre oceny na
œwiadectwie (bez ocen dostatecznych).

Pod koniec lat 60-tych staraniem dyrektora Józefa Pierlejew-
skiego rozpoczêto budowê nowego budynku szko³y przy ulicy Ma-
rii Sk³odowskiej Curie. 1 wrzeœnia 1970 roku oddano do u¿ytku
nowoczesny gmach o kubaturze 12 tys. m3, w którym mieszcz¹ siê
pracownie przedmiotowe, sto³ówka szkolna, biblioteka, sala gim-
nastyczna. Szko³a otrzyma³a imiê Miko³aja Kopernika. Stary bu-
dynek Liceum po kapitalnym remoncie zosta³ przeznaczony na
internat, który mo¿e przyj¹æ 45 wychowanków.

W 1975 roku szko³ê przej¹³ na 24 lata dyrektor Stanis³aw Li-
chwa³a. (Jest absolwentem Liceum Pedagogicznego w Tczewie
oraz Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku.) W aleksandrow-
skim liceum podj¹³ pracê 1.09.1968 roku na stanowisku nauczy-
ciela matematyki.

Pod jego kierownictwem Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko-
³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim kontynuowa³o dobre
i sprawdzone formy pracy, wykorzystuj¹c w tym celu now¹ bazê
i potencja³ m³odej, otwartej kadry pedagogicznej.

W 1979 roku odby³ siê II Zjazd Absolwentów. Du¿ym osi¹g-
niêciem II Zjazdu by³o powo³anie Towarzystwa Przyjació³ Alek-
sandrowa. Pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ emerytowany dy-
rektor Józef Pierlejewski.

Rok 1985 by³ rokiem Jubileuszu 40-lecia i okazj¹ do podsu-
mowania osi¹gniêæ szko³y. Uczniowie brali udzia³ w wielu kon-
kursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w konkursie recy-
tatorskim. Szko³a uzyska³a pierwsze miejsce w skali województwa
w kategorii liceów w konkursie Zak³ad pracy pomaga szkole – szko-
³a zak³adowi. Wyró¿nienie w skali wojewódzkiej otrzyma³a ró-
wnie¿ szkolna Spó³dzielnia Uczniowska (opiekun Z. Chejchman)
oraz PCK – III miejsce w wojewódzkim konkursie M³odzie¿ w Czer-
wonym Krzy¿u (opiekun M. Pigu³a).

W marcu 1988 roku szko³a otworzy³a jedn¹ z pierwszych praco-
wni audiowizualno-komputerowych w województwie. Podstawê sta-
nowi³o 6 komputerów „Commodore” wraz z osprzêtem oraz mag-
netowid, projektor �lmowy i sprzêt audiofoniczny. Pracownia
powsta³a w wyniku spo³ecznego zaanga¿owania kadry szko³y,
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uczniów i ich rodziców oraz
zak³adów opiekuñczych.

W roku szkolnym 1989/
1990 uczniowie Liceum
osi¹gnêli szereg znakomi-
tych sukcesów.

Oto niektóre z nich:
T. Pietras (uczeñ klasy II)
– I miejsce na szczeblu
krajowym w Olimpiadzie
Historycznej (opiekun
A. Kasprzyk), N. Seka³a –
V miejsce na szczeblu kra-
jowym w Olimpiadzie Jê-
zyka Rosyjskiego (opiekun
U. Staniek), R. Frontczak
– VI miejsce w Elimina-
cjach Okrêgowych Olim-
piady Literatury i Jêzyka
Polskiego (opiekun A. Ko-
zanecka), M. W³odarczyk
– udzia³ w Eliminacjach
Wojewódzkiej Olimpiady
Historycznej. Uczniowie:
T. Mróz i T. Kacprzyk – zajêli I miejsce w Wojewódzkich Konfron-
tacjach Sceny Szkolnej w £odzi. Dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców
z naszego Liceum zdoby³y IV miejsce na szczeblu wojewódzkim
odpowiednio w siatkówce i koszykówce (piekunowie R. Œwiêciak-
-Ruda i A. Witczak). Szkolne Ko³o LOP okaza³o siê najlepsze w wo-
jewództwie w zakresie ca³okszta³tu swej dzia³alnoœci (opiekun:
M. Pigu³a). Proces dydaktyczno-wychowawczy wzbogacony by³,
w ramach zajêæ pozalekcyjnych o¿ywion¹ wspó³prac¹ z M³odzie-
¿owym Domem Kultury w Aleksandrowie, a tak¿e udzia³em m³o-
dzie¿y w Dyskusyjnym Klubie Filmowym. Do programu dydakty-
cznego wprowadzono nowy pro�l pedagogiczny (od 1987r) – jako
jedna z nielicznych szkó³ naszego województwa.

W 1995 roku po wszechstronnych i wielomiesiêcznych przygo-
towaniach, ze strony dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rodziców,
Fundacji Pomocy Liceum, spo³ecznoœci uczniowskiej, a tak¿e
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Absolwentów, odby³y siê uroczystoœci 50-lecia Liceum, po³¹czone
z III Zjazdem Absolwentów i Nauczycieli. Jubileusz szko³y, by³ du-
¿ym wydarzeniem w aleksandrowskim œrodowisku. Szko³a otrzy-
ma³a dodatkowe œrodki od w³adz miejskich Aleksandrowa, a tak-
¿e z Kuratorium w £odzi.

Z tej okazji wydano szereg publikacji i artyku³ów, w tym m.in
Z historii pierwszej szko³y œredniej w Aleksandrowie £ódzkim – Pañstwo-
we Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum 1945–1995, autorstwa Z. Chej-
chman i M. Pigu³y. Na budynku g³ównym Liceum ods³oniêto tab-
licê pami¹tkow¹ ufundowan¹ przez spo³eczeñstwo naszego miasta.
Motto tej tablicy i jej przes³anie zawarte jest w s³owach: „Nie ma
obowi¹zków œwiêtszych nad obowi¹zki wzglêdem Ojczyzny...”.

1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy strukturalnej pañstwa,
organem prowadz¹cym szko³ê sta³ siê powiat zgierski, natomiast
nadzoruj¹cym £ódzki Kurator Oœwiaty.

Z dniem 31 sierpnia 1999 roku odchodzi na zas³u¿on¹ eme-
ryturê po 24 latach pracy na stanowisku dyrektora Stanis³aw Li-
chwa³a.

1 wrzeœnia 1999 roku, w wyniku konkursu na stanowisko dy-
rektora szko³y zosta³a powo³ana Zo�a Chejchman, pracuj¹ca
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika w Aleksandro-
wie £ódzkim (absolwentka Wydzia³u Chemicznego Politechni-
ki £ódzkiej).

Wicedyrektorem zosta³a pracuj¹ca, od 15-stu lat w Liceum,
Bo¿ena Adamska – nauczycielka matematyki i informatyki.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Alek-
sandrowie £ódzkim, zarówno z racji swojego wielkiego patrona,
jak równie¿ z potrzeby spe³nienia ró¿nych wa¿nych wyzwañ sto-
j¹cych przed szko³¹ ogólnokszta³c¹c¹ i jej kadr¹ pedagogiczn¹ –
zawsze otwarte by³o na innowacje i twórcze rozwi¹zania. Oczy-
wiœcie, jak ka¿da nowoœæ wyzwania te nie by³y ³atwe do realiza-
cji, ze wzglêdu na zmienne i niestabilne przepisy oœwiatowe,
a tak¿e ci¹gle niedoszacowany bud¿et szko³y. Jednak¿e zdecydo-
wane zaanga¿owanie wielu nauczycieli, a tak¿e dyrekcji Liceum
– która czêsto, w ró¿nych jej okresach by³a inspiratorem zmian,
doprowadzi³y do wdro¿enia interesuj¹cych pomys³ów i promo-
cyjnych dla szko³y dzia³añ.

Kontynuowany jest program innowacyjny edukacji ekologi-
cznej, wprowadzono program edukacji europejskiej, edukacji
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dziennikarskiej, program edukacji informatyczno – ekonomi-
cznej, edukacji prawnej i obywatelskiej.

Trudno w krótkim artykule wymieniæ wszystkich , którzy mieli
wp³yw na wizerunek szko³y w œrodowisku; nauczycieli, absolwen-
tów rodziców, przyjació³ szko³y.

Czêœæ wspomnieñ us³yszeliœmy w czasie uroczystej akademii
11 czerwca 2005 roku.

W publikacji Od Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Li-
ceum do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Aleksan-
drowie £ódzkim zespo³u autorskiego: St. Lichwa³a, Z. Chejchman,
M. Pigu³a, M. Wasilewska, któr¹ mo¿na nabyæ w szkole, przed-
stawiliœmy szczegó³owo: historiê Liceum, listy wszystkich absol-
wentów, nauczycieli, osi¹gniêæ uczniów w ci¹gu 60 lat, zdjêcia
z ¿ycia szko³y.

W wydawnictwie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Zarz¹du
Oddzia³u w Aleksandrowie £ódzkim pt Oœwiata – Szkolnictwo –
ZNP w Gminie Aleksandrów £ódzki 1905–2005 jest obszerny roz-
dzia³ poœwiêcony historii naszego Liceum.
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Zo�a Chejhman

IV. Zjazd absolwentów 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Miko³aja Kopernika 
w Aleksandrowie £ódzkim

Wszyscy jesteœmy sobie bliscy, a jeœli dni ¿ycia rozpêdzaj¹ nas daleko,

Czas spotkania nas zjednoczy

Jan Parandowski

11 czerwca 2005 roku spotkali siê w murach naszej szko³y jej ab-
solwenci, byli nauczyciele, pracownicy administracji i obs³ugi –
goœciliœmy wielu szanownych goœci (250 absolwentów, 50 goœci
zaproszonych).

Przygotowywaliœmy siê do przyjêcia naszych przyjació³ z wiel-
kim zaanga¿owaniem. Wszelkie przedsiêwziêcia koordynowane
by³y przez Komitet Organizacyjny IV Zjazdu, którego przewo-
dnicz¹c¹ by³a El¿bieta Opalska.

M³odzie¿ wraz z nauczycielami z³o¿y³a kwiaty i zapali³a zni-
cze na grobach zmar³ych nauczycieli i absolwentów. Piêkne wi¹-
zanki kwiatów z³o¿one zosta³y równie¿ pod tablic¹ upamiêtnia-
j¹c¹ uczestników i organizatorów III Zjazdu z roku 1995r.

11 czerwca 2005 roku o godzinie 14.40 dyrektor szko³y Zo�a
Chejchman wraz z przewodnicz¹c¹ Komitetu Organizacyjnego
El¿biet¹ Opalsk¹ powita³y wszystkich przyby³ych goœci i otwo-
rzy³y IV Zjazd Absolwentów.

Odczytano listy gratulacyjne przes³ane przez goœci nie mog¹-
cych przybyæ na Zjazd.

Kolejnym punktem obchodów by³ program artystyczny przy-
gotowany przez Renatê Frontczak. Program odebrany by³ ciep-



³o i serdecznie przez
przyby³ych. Wystêpy
wokalne, taneczne
i recytatorskie m³o-
dzie¿y przeplatane
by³y wspomnieniami
absolwentów: Teresy
Stasiak (lata 50-te),
Leszka Pierlejewskie-
go (lata 60-te), El-
¿biety Opalskiej (lata
70-te), Jacka Lipiñ-
skiego (lata 80-te),
Tomasza Góreckiego
(lata 90-te), Tomasza
Dominowskiego (no-
we tysi¹clecie).

Na zakoñczenie
wspomnieñ glos za-
bra³ by³y wieloletni
dyrektor LO Stani-
s³aw Lichwa³a.

Po pe³nym wzru-
szeñ programie ucze-
stnicy spotkania prze-
szli na patio szkolne
i wznieœli toast „ za
spotkanie i przysz³oœæ
szko³y”.

Lampka szampana
i tort by³y pomostem
miêdzy czêœci¹ o�cjal-
n¹ a spotkaniem ab-
solwentów z wycho-
wawcami w klasach.
Do dyspozycji goœci
by³ równie¿ bogaty w potrawy i piêknie udekorowany (przez wy-
chowanków Internatu pod opiek¹ Marii Jaworskiej) szwedzki
stó³.
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Migawki z uroczystoœci IV. Zjazdu absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Koper-
nika w Alekandrowie £ódzkim



W saali gimnastycznej do tañca gra³ zespó³ „Kontrast”, któ-
rego lider Romuald Smolarek jest absolwentem naszej szko³y.
Zabawa trwa³a do bia³ego rana. 

Wspomnieniom i opowieœciom nie by³o koñca. Wszyscy ucze-
stnicy Zjazdu gratulowali organizatorom wspania³ej imprezy, cie-
kawej pami¹tkowej publikacji i sugerowali, by zjazdy odbywa³y
siê co 5 lat, gdy¿ s¹ to nieprawdopodobne prze¿ycia i pragnêliby
czêœciej spotykaæ siê w „swojej szkole ze swoimi przyjació³mi”.
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El¿bieta G³owacka

25-lecie nadania imienia 
Sportowej Szkole Podstawowej

Æwieræ wieku up³ynê³o od czasu, gdy 30 maja 1980 roku Sporto-
wej Szkole Podstawowej nr 3 nadano imiê Józefa Jaworskiego –
miêdzywojennego lekkoatlety, dwukrotnego olimpijczyka.

Z tej okazji 3 czerwca 2005 roku o godzinie 15.00 w Zespole
Szkó³ Sportowych odby³a siê uroczystoœæ 25-lecia nadania imie-
nia Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 po³¹czona z I zjazdem
absolwentów tej szko³y.

Szkoln¹ uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili, m.in.:

Ilona Rafalska – przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego
w £odzi
W³odzimierz Kozakiewicz – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Zgierskiego
Jacek Lipiñski – Burmistrz Gminy Aleksandrów £ódzki
Przedstawiciele Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim
Grzegorz Siech – Skarbnik Gminy Aleksandrów £ódzki
Maria Szulc i Janusz Kopeæ – wizytatorzy Kuratorium Oœwia-
ty w £odzi
Hanna Beda – Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalnego Zarz¹du G³ówne-
go SZS
Adam Gil – Prezes £ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Sporto-
wego
Artur Partyka – Olimpijczyk, przyjaciel naszej szko³y
Stanis³awa Raczyñska – Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Alek-
sandrowie £ódzkim



Dyrektorzy szkó³, przedszkoli i pozosta³ych placówek oœwiato-
wo-wychowawczych gminy Aleksandrów £ódzki
Ma³gorzata Wieczorek – Dyrektor Samodzielnego Publiczne-
go Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie £ódzkim
Arkadiusz Cichecki – Dyrektor Miejskiej P³ywalni „Olimpij-
czyk” w Aleksandrowie £ódzkim
Ryszard Pelc – Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej
Wies³awa Tkacz – Dyrektor Oddzia³u I PKO BP S.A. w Alek-
sandrowie £ódzkim
Adam Stêpczyñski – Komendant Komisariatu Policji
Grzegorz Andrzejczak – Prezes Zarz¹du PGKiM
Teresa Stasiak, Marek Sadowski, Halina Zawiœlak – poprze-
dni dyrektorzy Szko³y Podstawowej nr 3
emeryci, absolwenci, rodzice, pracownicy szko³y, delegacje
uczniów naszej szko³y podstawowej i gimnazjum.

Ca³¹ uroczystoœæ prowadzili dyrektor szko³y El¿bieta G³owacka
oraz wieloletni nauczyciel wychowania �zycznego, trener wielu
zawodników kadry narodowej Leszek Lipiñski.

Prowadz¹cy wspólnie przypomnieli okolicznoœci wyboru pa-
trona szko³y – Józefa Jaworskiego oraz atmosferê przygotowañ
do uroczystoœci z 1980 roku.

Podczas czêœci o�cjalnej dyrektor szko³y El¿bieta G³owacka
oraz trener Leszek Lipiñski wyró¿nili okolicznoœciowymi meda-
lami:

Dyrektorów Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3, którzy zorga-
nizowali wspólnie z ca³¹ ówczesn¹ spo³ecznoœci¹ szkoln¹ uro-
czystoœæ nadania imienia w 1980 roku:
Marka Sadowskiego – dyrektora szko³y w latach 1978–1982,
Irenê Cz¹stkowsk¹ – wicedyrektora szko³y do spraw pedago-

gicznych,
Stanis³awa Pakowskiego – wicedyrektora szko³y do spraw sportu;
Absolwentów szko³y, medalistów zawodów ogólnopolskich
w lekkiej atletyce w latach 1975–1995:
Ma³gorzatê Radomsk¹, Ewê Cha³adziñsk¹, Iwonê Cio³kowsk¹,
Dorotê Krajewsk¹, Andrzeja Gruszczyñskiego, S³awomira Cy-
bulskiego, Iwonê Cha³adziñsk¹, Teresê Sêk, Miros³awê Ka³u¿-
n¹, Krzysztofa Olejniczaka, Ma³gorzatê Jaskulsk¹, Ewê Kraw-
czewsk¹, Janinê Machaj, Bo¿enê Tulejko, Ewê Cio³kowsk¹,
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Annê Kozaneck¹, Renatê Ko³sut, Mariê Krajewsk¹, Dorotê
Augustyniak, Dariusza B³aszczyka, Grzegorza Majchrzaka,
Roberta Skibiñskiego, Arkadiusza W³odarka, Filipa Bu³aja,
Krystiana Go³dyna, Wojciecha Zalasê, Justynê Lemiesz, Alek-
sandrê Pieni¹¿ek, Sylwiê Berliñsk¹, Alicjê Œcigaczewsk¹, Alek-
sandrê Œcigaczewsk¹, Sylwiê Stefaniak.

Czêœæ o�cjaln¹ uroczystoœci zakoñczy³y wystêpy artystyczne na-
szych uczniów przygotowane przez nauczycieli szko³y.

Scenariusz przedstawienia opracowa³y: L. Lipiñska, K. Bor-
kowska, A. Kowalczyk, B. Szymañska. Opraw¹ muzyczn¹ zajê³a
siê B. Komorowska. Uk³ad taneczny opracowali I. Zinser, R. Ka-
rasiak. Dekoracje wykona³y: E. Wyp³osz, A. Trawiñska, K. Hy-
¿a, L. Ruda.

Poczêstunek dla goœci zosta³ przygotowany przez pracowni-
ków szko³y. O jego wyj¹tkowy smak i szczególny sposób podania
zadba³y: B. Œmigiel, M. Szczepaniak, J. Mielczarek, T. Andrzej-
czak, T. Ochocka, F. Krawczyk, E. Zadworska, E. Jurek, M. Pod-
siad³a, M. Bryszewska, J. Cieœlak.

W czasie spotkania towarzyskiego absolwentki szko³y: L. Li-
piñska, B. Szymañska, M.Grabarczyk, E.Olejniczak D. Macie-
jewska, I. Kalina, A. Kowalczyk,.M. Koœmider, E Górecka, D. Mu-
sia³, B. Andrysiak zaprezentowa³y przygotowany pod kierunkiem
I. Zinser program taneczno-kabaretowy.

W przerwie pomiêdzy czêœci¹ artystyczn¹, a spotkaniem ab-
solwentów wielu goœci zwiedzi³o szko³ê oraz wpisa³o siê do ksiê-
gi pami¹tkowej.

Jubileusz 25-lecia nadania imienia zainspirowa³ nauczycieli
do przeprowadzenia wielu okolicznoœciowych imprez:.

El¿bieta Wyp³osz przeprowadzi³a konkurs plastyczny Moja
Szko³a, którego laureatami zostali:

I miejsce – Bart³omiej Cecot – uczeñ klasy V SP,
II miejsce – Justyna Trawiñska – uczennica klasy V SP,
III miejsce – Katarzyna Koœka – uczennica klasy VI SP.

G. Kwiatkowska i G. Wroñska zorganizowa³y konkurs literac-
ki Wiersz o szkole lub patronie. Laureatami konkursowych zmagañ
zostali:

I miejsce – Sylwia Zalicka – uczennica klasy I gimnazjum,
II miejsce – Andrzej Musia³ – uczeñ klasy Vb SP,
III miejsce – Izabela Turek – uczennica klasy Vb SP.
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Na tê specjaln¹ okazjê nauczycielka muzyki Bo¿ena Komo-
rowska opracowa³a Pieœñ Szko³y. Utworowi temu nadano wyj¹t-
kow¹ rangê, gdy¿ od dnia 3.06.2005 roku sta³ siê o�cjalnie Pieœ-
ni¹ Naszej Szko³y.

Ponadto zespó³ nauczycieli w sk³adzie: E. G³owacka, S. Bo-
rzêcki, E. JóŸwiak, G. Kwiatkowska, M. Samulska, M. Siciñska,
G. Wroñska opracowa³ biuletyn, który zawiera ciekaw¹ prezen-
tacjê multimedialn¹ o historii rozbudowy szko³y oraz jej osi¹g-
niêciach dydaktycznych i sportowych.

Aby uczciæ pamiêæ o patronie szko³y 25 maja 2005 r. zorgani-
zowano wyjazd na grób Józefa Jaworskiego. Delegacja w sk³a-
dzie: dyrektor szko³y E. G³owacka, nauczyciele: L. Lipiñski
i A. Trawiñska oraz uczniowie klasy IIb Miejskiego Gimnazjum
Sportowego: K. Schmidt, K.Chajdas, B. Adamowicz, Z. Wypych
z³o¿y³a kwiaty na grobie patrona i chwil¹ ciszy uczci³a jego pa-
miêæ. Wyjazd do Gdyni uda³o siê zorganizowaæ dziêki pomocy
Burmistrza Gminy Jacka Lipiñskiego.

Dyrekcja szko³y w przygotowaniu obchodów jubileuszu 25-le-
cia mog³a liczyæ na pomoc wielu osób. Du¿y wk³ad �nansowy w³o-
¿yli sponsorzy: M. i Z. Bojanowscy, G. Brzeziñski, B. JóŸwiak,
R. Zwierzchowski, R Krakowiak, Firma „ Jamir” z Bechcic,
K. Krajewski, E. i J. Mielczarkowie, M. Szewczyk, B. i R. Kowal-
scy, D. i Z. Lasa.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ nauczycielom oraz pracownikom admini-
stracyjno-gospodarczym, rodzicom, sponsorom, absolwentom oraz uczniom,
którzy w³o¿yli wiele trudu i serca w przygotowanie ca³ej uroczystoœci.

Dyrektor Szko³y mgr El¿bieta G³owacka
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Zenon Kozanecki

Jeszcze o aleksandrowskiej „Sandrze”

Po zakoñczeniu wielkiej wojny œwiatowej w latach 1939–1945 pañ-
stwa i miasta w Europie uk³ada³y na nowo swoje miejsce na œwiecie.

Podobnie Aleksandrów pocz¹³ zbieraæ siê do porz¹dkowania
swojego miasta ju¿ w styczniu 1945 roku dnia 17-go, bo w tym
dniu miasto zosta³o wyzwolone.

Wracali powoli mieszkañcy, organizowa³y siê w³adze miejskie
z Józefem Janiakiem – burmistrzem i rad¹ miejsk¹ w sk³adzie:
Jan Sabaczyñski, Mieczys³aw Wiœniewski, Zenon Sztopel, Alek-
sy Kupœ i Jan Mazurek – Komendant M.O.

Dru¿yna pi³karska klubu zak³adowego „W³ókniarz” (1947)



W³adze skupi³y siê g³ównie na zaopatrzeniu miasta w ¿ywnoœæ,
któr¹ organizowa³ Boleslaw Gust. Nastêpnie przyst¹piono do za-
bezpieczania i uruchomienia 100 ma³ych i œrednich fabryk
poñczoch i kilku zak³adów stolarskich.

Aleksandrów ju¿ wczeœniej uchodzi³ za kolebkê poñczoszni-
ctwa i celem uporz¹dkowania i zabezpieczenia produkcji powo-
³ano Zjednoczenie Przemys³u Dziewiarsko-Poñczoszniczego z sie-
dzib¹ na ulicy Bankowej 5.

Wracali z wojennej tu³aczki poñczosznicy i poczêli urucha-
miaæ poszczególne fabryki. Wstêpnie po³¹czono 10 z dawnych
�rm niemieckich – A. Freya, I. Hauka, O. Kurtza, R. Schultza,
A. Grielieha, G. Knappe, H. Paschke, A. Paschke, K. Pfeiffera,
W. Webera. Wspomniane Zjednoczenie zatrudnia³o ju¿ ponad
1900 osób, a pod koniec roku za³oga przedsiêbiorstwa liczy³a ju¿
ponad 2000 osób.

Ju¿ wtedy rodzi³a siê poñczoszana „Sandra”. Aleksandrowscy
poñczosznicy to dziewiarze z „dziada-pradziada, z ojca na syna,
z matki na córkê”. To w Aleksandrowie powsta³ przecie¿ w roku
1829 pierwszy Cech Poñczoszniczy na ziemiach polskich.

Nowe wkroczy³o do Aleksandrowa w 1955 roku, kiedy w sk³ad
przedsiêbiorstwa poñczoszniczego wesz³o 8 zak³adów produkcyj-
nych, dziewiarnie, farbiarnie, wykañczalnie, warsztaty mecha-
niczne, magazyny przêdzy i transport oraz przedszkola, ¿³obek,
ambulatorium, dom kultury.

Zak³ad posiada³ wówczas 835 maszyn stopkowych, 400 ma-
szyn cholewkowych, 13 kotonowych, 86 cewiarek, 158 ³¹czarek,
overloki, wanny farbiarskie, w³asn¹ cegielniê w Rudzie Bugaj.

Od 1961 roku zaczyna siê modernizacja przedsiêbiorstwa, które
zmienia nazwê na Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”.
W 1963 rozpoczêto budowê nowego zak³adu przy ulicy Piotrkow-
skiej. Powsta³y nowe inwestycje, obok g³ównego zak³adu powsta-
³y: nowe budynki, sto³ówka, przechodnia lekarska i nowoczesne
gabinety, dom socjalny oraz oœrodki wczasowe nad Jeziorem Mie-
dwie, w Pogorzelicy nad morzem, oœrodek w Nowej Wsi, w Zo�ów-
ce bardzo blisko Aleksandrowa, stadion sportowy i funkcjonowa³
klub sportowy „W³ókniarz”. Oddano za³odze 3 ha ogródków dzia³-
kowych. Budowano mieszkania dla za³ogi „Sandry”.

Wzros³o zatrudnienie do 3 tysiêcy osób. Podnosi³y siê kwali�-
kacje za³ogi dziêki sta³emu dostarczaniu uczniów ze szkó³ przy-
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zak³adowych i kuratoryjnych. „Sandra” prowadzi³a ró¿ne formy
kszta³cenia swojej za³ogi od szko³y podstawowej do wy¿szych form
kszta³cenia – szko³a zawodowa dziewiarska, technika dziewiar-
skie ekonomiczne z maturami w³¹cznie.

Inicjatorem rozwoju szkó³ „Sandry” by³ dyrektor naczelny Ze-
non Zientarski, który szczególnie dba³ o swoje szko³y. Ich dyrek-
torami byli kolejno Jan Michalak, Micha³ Leszczyñski, Henryk
Zuoñski, Józef Pierlejewski, Andrzej Gierwaziak i d³ugoletni dy-
rektor szko³y Zenon Kozanecki. Organizatorem i opiekunem
szkó³ by³ kierownik Stanis³aw Cz³apiñski. Z inicjatywy szkó³ po-
wsta³o Muzeum W³ókiennictwa w Aleksandrowie.

Sytuacja zmieni³a siê po sierpniu 1980r. Nietrafne zakupy ma-
szyn, d³ugi w bankach, nowa sytuacja polityczna, strajki, wyda-
rzenia w Gdañsku zmieni³y diametralnie po³o¿enie „Sandry”.
Nowym dyrektorem zosta³ Jerzy Madaliñski.

Reasumuj¹c dzieje „Sandry” do 1980r., dla potomnych podajê
nazwiska dyrektorów i zastêpców:

dyrektorzy: Alojzy Dutkowski, Ryszard Spindler, Zygmunt
Szkudlarek, Aleksander Tuszyñski, Czes³aw Karbowski, Hen-
ryk Miœkiewicz, Zenon Zientarski, Jerzy Madaliñski;
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„Sandra” – zak³ad przy ulicy Piotrkowskiej (1968)



zastêpcy: Zdzis³aw Ko³aciñski, Henryk ¯ebrowski, Kazimierz
Potyralski, Zbigniew Zawadzki, Tadeusz Go³ubienko, Ludwik
Ka¿mierczak, Stefan Dwojacki, Stanis³aw Szymañski, Wiktor
Rosiñski, Jan Sobierajski, Hieronim Filipiak, Andrzej Kuli-
giewicz, Romana Szymañska. 

W wielkiej „Sandrze” pracowa³o wielu kierowników i mistrzów
których nazwiska podajê:

Antoni Bieñkowski, Tadeusz Biernacki, Mieczys³aw Lepski,
Stanis³aw ̄ ywiecki, W³adys³aw Cz¹stkowski, W³adys³aw Zen-
tera, Wac³aw Szubski, Stefan Podworski, Jan Sobczak, Hen-
ryk Canert, Zdzis³aw Hy¿y, Aleksander Kozanecki, Antoni
Dospia³, Celina Szymkowska, Stanis³aw Cz³apiñski, Zdzis³aw
Sadzik, Teresa Andrzejewska, Kazimierz Szymañski, Piotr
Siedlecki, Szczepan Andrzejwski, Andrzej G³awêda, Czes³aw
Sêk, Roman Drab, Roman Turek, Jerzy Rosiak, Jerzy Wo¿-
niak, oraz lekarze Wiktor Probst i Miros³awa Walus.
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W³adys³aw Poduszyñski

Upadek Zak³adu 
Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”

W sierpniu 1980 r. za³oga ZPP „Sandra” jako jedyna z pierwszych
w kraju wyrazi³a swoje niezadowolenie, przerywaj¹c prace na kilka
dni. Œrodki masowego przekazu poda³y wiadomoœæ o nieprzewidzia-
nych przerwach w pracy w zak³adach przemys³u lekkiego w Alek-
sandrowie k/ £odzi, MPK w Warszawie i Stoczni Gdañskiej.

Po podpisaniu porozumieñ sierpniowych w zak³adzie powsta³
Niezale¿ny samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”, do
którego przyst¹pi³a wiêksza czêœæ za³ogi „Sandry”. W tym cza-
sie cz³onkowie PZPR oddawali legitymacje partyjne.

Po wprowadzeniu stanu wojennego najbardziej aktywni dzia-
³acze NS¯ „Solidarnoœæ” zostali internowani. Na pocz¹tku 1982
roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora ZPP „Sandra”,
nowym dyrektorem zosta³ Jerzy Madaliñski.

W tym czasie zaczê³y powstawaæ prywatne �rmy, które poszu-
kiwa³y wykwali�kowanych pracowników. Z tego powodu w ci¹gu
roku liczba pracowników „Sandry” zmniejszy³a siê o 500 osób i na
dzieñ 31 03 1982 stan zatrudnienia wynosi³ 2760 pracowników.
Wielu pracowników skorzysta³o z mo¿liwoœci przejœcia na wczeœ-
niejsz¹ emeryturê.

ZPP „Sandra”, chc¹c utrzymaæ dotychczasowy poziom pro-
dukcji organizowa³a j¹ w wielu miejscowoœciach na terenie Pol-
ski, np. w Turku, w Nieszawie oraz rozwinê³a na du¿a skalê tzw.
cha³upniczy system zatrudnienia w Aleksandrowie oraz w miej-
scowoœciach wokó³ Aleksandrowa.

W tym czasie znacznie wzros³a rola samorz¹dnoœci pracowni-
czej tj. zwi¹zków zawodowych i rady pracowniczej.
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Zapotrzebowanie na wyroby poñczosznicze spowodowa³o ko-
niecznoœæ zakupu maszyn o wiêkszej wydajnoœci oraz konieczno-
œci rozbudowy infrastruktury energetycznej. W tym celu zosta³
zaci¹gniêty kredyt dewizowy w Banku Rozwoju Eksportu w £o-
dzi. Dokonano zakupu nowych maszyn produkcyjnych, g³ównie
automatów poñczoszniczych produkcji w³oskiej.

Równoczeœnie rozpoczêto budowê nowej kot³owni, która mia-
³a zaopatrywaæ w ciep³o ZPP „Sandra” oraz zasoby mieszkanio-
we w Aleksandrowie.

Szalej¹ca in�acja uniemo¿liwi³a sp³atê zaci¹gniêtego kredy-
tu i doprowadzi³a „Sandrê” do olbrzymiego zad³u¿enia. Mimo
du¿ego wzrostu produkcji, która w koñcu lat 80-tych wynios³a 49
mln sztuk – par gotowych wyrobów, intensywny rozwój drobnej
wytwórczoœci oraz du¿y import wyrobów poñczoszniczych, g³ó-
wnie z Chin, ograniczy³y znacznie rynek zbytu i doprowadzi³y
„Sandrê” do zapaœci �nansowej. W tej sytuacji zawarto ugodê
bankow¹ z wierzycielami i z dniem 1.06.1995r. przekszta³cono
zak³ady pañstwowe w spó³kê akcyjn¹.

W celu obni¿enia kosztów dzia³alnoœci „Sandry” przyby³o
miastu kilka placówek socjalnych. Urzêdowi Gminy w Aleksan-
drowieprzekazano dwa przedszkola i dwa ¿³obki oraz Zespó³ Szkó³
Zawodowych, Urzêdowi Gminy w Lutomiersku Oœrodek Rekrea-
cyjno-Wypoczynkowy w Zo�ówce, natomiast Oœrodek Wypoczyn-
kowo-Sanatoryjny w Pogorzelicy zosta³ sprzedany.

W tym czasie zosta³y sprzedane oddzia³y produkcyjne w Unie-
jowie, w Turku, w Nieszawie oraz kilka oddzia³ów zlokalizowa-
nych na terenie Aleksandrowa.

Teren zak³adu g³ównego „Sandry” przy ul. Piotrkowskiej 10/12
zosta³ podzielony na dzia³ki i przeznaczony do sprzeda¿y. Zatrud-
nienie zosta³o zredukowane do kilkuset osób, a wielkoœæ produk-
cji by³a na poziomie 10% wielkoœci produkcji z lat 80-tych.

W dniu 19.03.1999 zosta³ powo³any likwidator, a zak³ad prze-
j¹³ nazwê „Sandra” S.A. w likwidacji. Likwidator zakoñczy³ dzia-
³alnoœæ produkcyjn¹, rozwi¹za³ umowy z pracownikami, dokoñ-
czy³ sprzeda¿y dzia³ek z budynkami oraz pozosta³ego maj¹tku,
dokona³ rozliczenia i odkupienia akcji, doprowadzi³ do rozstrzyg-
niêcia spraw s¹dowych zwi¹zanych z odzyskaniem wierzytelno-
œci. Likwidator w dniu 30.06.2005 zlikwidowa³ spó³kê „Sandra”
przez wykreœlenie jej z Krajowego Rejestru S¹dowego.



Obecnie na terenie by³ej „Sandry” przy ul. Piotrkowskiej ma
siedzibê i prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 11 �rm, s¹ to: bank,
zak³ad pracy chronionej, �rma budowlana, producent zabawek,
ciep³ownia, dwie hurtownie, w tym hurtownia przêdzy, produ-
cent tkanin obiciowych, producent wyrobów poñczoszniczych, za-
k³ad stolarski. S¹ te¿ dwie �rmy, które aktualnie nie prowadz¹
¿adnej dzia³alnoœci.

W budynku dyrekcji „Sandry” znajduje siê Komisariat Policji
w Aleksandrowie, który zajmuje 1/3 budynku, pozosta³a czêœæ
przeznaczona jest na mieszkania komunalne. W budynku Przy-
chodni Zak³adowej maj¹ siedzibê prywatne gabinety lekarskie,
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Œrodowiskowy Dom Samopomocy,
Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „Pomost” oraz Poradnia Re-
habilitacyjna Publicznego ZOZ-u.
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Andrzej Benedykt Kuropatwa

Wytwórnia poñczoch 
Alberta Sztillera

Dawna fabryka poñczoch znajduj¹ca siê przy obecnej ulicy Woj-
ska Polskiego 31 jest obecnie jedynym na terenie miasta komplek-
sowym przyk³adem budownictwa mieszkalno-przemys³owego
z pocz¹tków dwudziestego wieku, który w prawie niezmienionej
postaci zachowa³ siê do dziœ. Szczêœliwie zachowa³a siê willa w³a-
œciciela przedsiêbiorstwa, jak równie¿ czworobok budynków,
w których kiedyœ produkowano poñczochy.

Powsta³a w roku 1908 staraniem Alberta Sztillera, urodzone-
go w 1868 roku w Rawiczu ko³o Poznania (dawny zabór pruski).

Po przybyciu do £odzi rozpocz¹³ on pracê w zak³adach Po-
znañskiego jako prokurent, tzn. „pe³nomocnik przedsiêbiorstwa
handlowego lub  banku, upowa¿niony do dzia³ania w jego imieniu”.

Tam te¿ dorobi³ siê od-
powiedniej sumy pie-
niêdzy, która mog³a siê
staæ podwalin¹ w³asne-
go przedsiêbiorstwa.
Lecz jako obywatel ob-
cego pañstwa (£ódŸ jak
równie¿ Aleksandrów
le¿a³y w zaborze rosyj-
skim), zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi wówczas
przepisami nie móg³ za-

kupiæ gruntów pod w³asna �rmê. Wtedy to o¿eni³ siê z Roman¹ ̄ e-
lazowsk¹, siostr¹ Mariana ¯elazowskiego (1868–1912), na którego
nazwisko zakupi³ grunt przy dawnej ulicy Koœcielnej 23.
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W 1908 roku za-
czê³y powstawaæ zak³a-
dy, sk³adaj¹ce siê z oœ-
miu murowanych bu-
dynków, w których zo-
staje zatrudnionych 38
robotników.

Okres I wojny œwia-
towej by³ szczególnie
niekorzystny dla tych
zak³adów. Przetaczaj¹-
ca siê tak¿e prze Alek-
sandrów wielka bitwa o £ódŸ pomiêdzy wojskami rosyjskimi a nie-
mieckimi spowodowa³a, ¿e osada przesz³a w rêce niemieckie,
nastêpnie w rosyjskie, a na koñcu bitwy ponownie w niemieckie.
Budynki fabryczne by³y przez obie strony traktowane jako obiek-
ty nadaj¹ce siê na przejœciowe obozy jenieckie.

Kiedy po krótkim panowaniu Niemców, osada zosta³a przejê-
ta przez wojska rosyjskie, Albert Sztiller zosta³ przez w³adze car-
skie za posiadanie niemieckiego nazwiska wywieziony na zes³a-
nie do Tobolska, sk¹d wróci³ dopiero w 1918 roku.

Po powrocie uzyska³ polskie obywatelstwo. Oczywiœcie przez
ten okres czasu zak³ady zosta³y mocno zdewastowane.

W roku 1921 Albert Sztiller zosta³ wybrany przez aleksandrow-
skich fabrykantów prezesem Stowarzyszenia Fabrykantów Wyro-
bów Poñczoszniczych w Aleksandrowie. By³o to ponadnarodowe
stowarzyszenie, które by³o przeciwnikiem zwi¹zków zawodowych
w sporach o p³acê i wa-
runki pracy. 

Niestety pobyt na
zes³aniu mocno nad-
wyrê¿y³ zdrowie w³a-
œciciela tej fabryki.
Zmar³ on w 1925 roku.

Jego nastêpc¹ zosta³
syn Henryk Sztiller
(1907–1989), w okresie
miêdzywojennym dzia-
³acz „Soko³a”.



Ze wzglêdu na trud-
noœci zwi¹zane z fun-
kcjonowaniem zak³adu
by³ on wydzier¿awiany
innym osobom. W okre-
sie poprzedzaj¹cym wy-
buch II wojny œwiato-
wej, przez pewien czas
funkcjonowa³a tu na-
wet rozlewnia wód ga-
zowanych.

Ówczesny w³aœci-
ciel zak³adów Henryk Sztiller bra³ czynny udzia³ w wojnie obron-
nej 1939 roku. By³ o�cerem Wojska Polskiego i dowodzi³ pluto-
nem ciê¿kich karabinów maszynowych w obronie Warszawy.
Pozosta³y okres II wojny œwiatowej spêdzi³ w obozach jenieckich
oraz w obozie karnym w Srebrnej Górze (za przedwojenn¹ dzia-
³alnoœæ w „Sokole”). Do Aleksandrowa powróci³ dopiero w gru-
dniu 1945 roku.

W okresie wojny na terenie fabryki „urzêdowali” Niemcy. Naj-
pierw do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej stacjonowa³a tu
kompania techniczna z piekarni¹ polow¹. Po wyruszeniu tej je-

dnostki na front wscho-
dni, willê zaj¹³ bur-
mistrz miasta Alek-
sandrowa, a od 1943 ro-
ku Wirkheim – tak
brzmia³a nazwa nada-
na przez Niemców na-
szemu miastu.

Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci budynki
fabryczne by³y eksploa-
towane przez ró¿ne in-

stytucje pañstwowe z przeznaczeniem na cele magazynowe. S¹
to Centrala Tekstylna Sk³adu Wyrobu Dziewiarsko-Poñczoszni-
czych, Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, Spó³dziel-
nia Inwalidów „Przodownik” oraz Spó³dzielnia Zaopatrzenia
i Handlu w £odzi. Do dnia 29 czerwca 1991 roku ostatnim u¿yt-
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kownikiem tych obiektów by³a oczywiœcie „Sandra”, która ju¿ pu-
ste, ale mocno zdewastowane obiekty przekaza³a ju¿ nie ¿yj¹ce-
mu ostatniemu w³aœcicielowi budynków pofabrycznych – synowi
Henryka Sztillera, któ-
ry po ojcu te¿ nosi³
imiê Henryk.

To k³opotliwe dziœ
dziedzictwo reprezen-
tuje bardzo ciekawy
zespó³ budownictwa
mieszkalno-przemys-
³owego.

Zespó³ ten zawiera-
j¹cy w sobie willê, bu-
dynki fabryczne i go-
spodarcze oraz ogród od strony ul. Wojska Polskiego, zosta³
zbudowany na planie wyd³u¿onego prostok¹ta o d³. 87,7 m i sze-
rokoœci 21,8 m.

Zwiedzaj¹c ten obiekt ma siê wra¿enie, ¿e cofnêliœmy siê w cza-
sie o dobre kilka dziesi¹tków lat. Szczególnie mocno odczuwa siê
to w momencie wejœcia na wewnêtrzny dziedziniec fabryczny,
d³ugi na 54 m, a szeroki na 6 m. Zewsz¹d otaczaj¹ zwiedzaj¹ce-
go charakterystyczne dla tamtych czasów budynki wykonane
z czerwonej ceg³y, a pod nogami
czuje siê „kocie ³by”. Tylko wcho-
dz¹c tu do powsta³ego sklepu
meblowego, mamy inne wra¿e-
nie – to nie s¹ meble z tamtej
epoki.

Oczywiœcie pod wzglêdem ar-
chitektonicznym i dekoracyj-
nym, najciekawsza jest dawna
czêœæ mieszkalna w³aœcicieli tej
fabryki, czyli tzw. willa. Zosta³a
zbudowana na planie prostok¹-
ta o bokach 15,7 m i 14,1 m.
W jej przez lata dewastowanych
wnêtrzach zachowa³o siê niewie-
le elementów dekoracyjnych.



Tylko w dawnym reprezentacyj-
nym salonie mieszcz¹cym siê
w centralnej czêœci parteru
mo¿na zobaczyæ skromne deko-
racje stiukowe. 

Znacznie trudniejsza jest sy-
tuacja z obiektami zamieszka³y-
mi przez lokatorów (osiem ro-
dzin), którzy p³ac¹ symboliczny
czynsz, jednoczeœnie budynki
przez nich zamieszka³e wyma-
gaj¹ sta³ych remontów. Jeszcze
wiêkszy problem jest z budynka-
mi przemys³owymi i gospodar-
czymi. Na ogóln¹ powierzchniê
380 m kw. budynków fabry-
cznych obecnie uda³o siê zago-
spodarowaæ 60 m kw. (sklep
meblowy). Pozosta³e obiekty
strasz¹ pustk¹ i z braku œrodków
na ich utrzymanie trac¹ na swo-
jej wartoœci technicznej. 

Myœlê, ¿e do obecnej chwili ma³o mieszkañców naszego mia-
sta mia³o okazjê zobaczyæ ten obiekt od strony podwórka. Mo¿e
w³aœnie dziêki temu sklepowi meblowemu znacznie wiêcej osób
mieszkaj¹cych w naszym mieœcie ma okazjê zajrzeæ do wnêtrza
tego architektonicznego zespo³u.

Miejmy nadziejê,
¿e z dawn¹ fabryk¹ ro-
dziny Sztillerów nie
bêdzie tylko kojarzone
znajduj¹ce siê od stro-
ny ulicy Wojska Pol-
skiego charakterysty-
czne ogrodzenie, fasa-
da willi oraz wspania-
³e drzewo magnolii.

Swoj¹ drog¹, pa-
trz¹c na to, co siê zacho-

88 Aleksandrów wczoraj i dziœ



Wytwórnia poñczoch Alberta Sztillera 89

wa³o – marzy mi siê, aby w³aœnie tu zosta³o kiedyœ reaktywowane
Muzeum Historii Miasta Aleksandrowa, w którym ka¿dy mieszka-
niec i nie tylko móg³by zapoznaæ siê z histori¹ miasta oraz histori¹
przemys³u poñczoszniczego. Przecie¿ to w³aœnie produkcja poñczoch
a obecnie te¿ skarpet i rajtuz odcisnê³a i odciska swoje piêtno tak
na historii, jak i na wspó³czesnoœci Aleksandrowa £ódzkiego.

Niektórzy twierdz¹, ¿e marzenia siê spe³niaj¹ – a wiêc pocze-
kamy i zobaczymy.



Rados³aw Micielski, Kamil Soñta 
pod opiek¹ Adama Kasprzyka

Wykaz tablic pami¹tkowych 
znajduj¹cych siê w szko³ach 
Aleksandrowa £ódzkiego

Podczas spisywania tablic pami¹tkowych w Aleksandrowie odna-
leziono tablice, które poœwiêcone s¹ patronom szkó³ i rocznicom
powstania szkó³. Znajduj¹ siê one na budynkach szkolnych – mar-
murowe lub jako gazetki œcienne.

Tablica pami¹tkowa 
Treœæ: „Tym co mogê wam ofia-
rowaæ jako cz³owiek i jako chrze-
œcijanin jest nade wszystko mój
szacunek dla was” Jan Pawe³ II. 
– Miejski Zespó³ Szkó³ im. Jana
Paw³a II. Materia³: Marmur. 

Tablica Pami¹tkowa
Treœæ: „Patronowi szko-
³y w40-lecie jej powsta-
nia. Rok 1985”. – Li-
ceum Ogólnokszta³c¹-
ce im.  Miko³aja Koper-
nika w Aleksandrowie
£ódzkim.
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Tablice 
Treœæ: „Józef Jaworski by³ wybitnym lekkoatlet¹ polskim
wielokrotnym mistrzem i rekordzist¹ lat miêdzywojen-
nych. W swojej bogatej karierze sportowej zdoby³
w 1924 r. Mistrzostwo Polski w trzech konkurencjach lek-

koatletycznych: w biegu
na 800m., 1500m., 3000m
[...] – Zespó³ Szkó³ Spor-
towych im. Józefa Jawor-
skiego

Tablica Pami¹tkowa
Treœæ: „Z okazji 15-lecia nadania imie-
nia Stanis³awa Staszica Zespo³owi
Szkó³ Zawodowych w Aleksandrowie
£ódzkim sk³adam na rêce Dyrekcji
i Nauczycieli serdeczne podziêkowa-
nia za aktywn¹ dzia³alnoœæ i ogromny
wk³ad w rozwój edukacji w Powiecie
Zgierskim. W tym szczególnym dniu
¿yczê Pañstwu dalszych sukcesów
oraz satysfakcji z wype³niania do-

nios³ej misji”. Starosta Zgierski Les³aw Jarzêbowski. – Zespó³ Szkó³ Zawodowych
im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim.

Tablica Pami¹tkowa
Treœæ: „Byæ narodowi u¿ytecznym” Sta-
nis³aw Staszic w V rocznicê nadania
szkole imienia Stanis³awa Staszica. Ab-
solwenci i Uczniowie, Nauczyciele i Ro-
dzice. 

Tablica Pami¹tkowa
Treœæ: „Nie ma obowi¹z-
ków Œwiêtszych nad
obowi¹zki wzglêdem oj-
czyzny” Miko³aj Kopernik
Uczniom, absolwentom i nauczycielom w 50-t¹ ro-
cznicê powstania Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim.
Spo³eczeñstwo Miasta i Gminy Aleksandrów



Zenon Kozanecki

Ze starego albumu

Pi³karze „Soko³a” w 1932 r. Lolek Westwal i Józef Rajewski



Cz³onkowie „Soko³a” w roku 1930

Cz³onkinie „Soko³a” w roku 1935
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Aleksandrowskie rodziny Janiaków, Karszów i Augustyniaków

Stra¿ po¿arna w Aleksandrowie w roku 1946
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Chór koœcielny w 1923 roku

Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada 1932 roku
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Fotogra�e proboszczów Aleksandrowa

ks. Zygment Gajewicz 
– proboszcz w latach 1926–1928

ks. Feliks Biernacki prefekt szkolny 
(w roku 1943 zgin¹³ w Dachau)

ks. Stefan Wojnarowski 
– proboszcz w latach 1928–1929

ks. Witold Nadolski 
– proboszcz w latach 1929–1939
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ks. Stanis³aw Koziñski – proboszcz od 1947 roku – i ks. Lasota – prefekt



Wspomnienia

W Szwecji zmar³a w wieku 98 lat aleksandrowianka Jani-
na Majerska. W latach 30-tych by³a czynn¹ cz³onkini¹ w To-
warzystwie Sportowym „Sokó³” w Aleksandrowie £ódzkim,
a w latach 1945 –1975 œpiewa³a w chórze Towarzystwa Œpie-
waczego „Lutnia” w Aleksandrowie £ódzkim.

Zas³u¿ona obywatelka miasta Aleksandrowa £ódzkiego.

Czeœæ Jej Pamiêci

21 grudnia 2005 roku zmar³ Jerzy Wilmañski poeta i dzien-
nikarz. Cz³onek-Za³o¿yciel Towarzystwa Przyjació³ Alek-
sandrowa £ódzkiego. 

Cz³onkowie sk³adaj¹ Ci serdeczny ho³d.
Po¿egna³eœ nas bez nas, ale w pamiêci zawsze bêdziesz

z nami.

Przyjaciele

Jerzy Wilmañski



Zenon Kozanecki
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Styczeñ

Czterech uczniów z Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Aleksandrowie
pomog³o policji z³apaæ z³odzieja, który z jednego aleksandrow-
skiego sklepu ukrad³ aparat fotogra�czny.

Skrzy¿owanie ulic Wojska Polskiego z ulic¹ Kiliñskiego jest ju¿
bezpieczne dla pieszych, bo przechodzi siê na œwiat³ach.

Aleksandrowskie Liceum im M. Kopernika pierwsze rozpoczê³o
w powiecie tradycyjn¹ studniówkê.

Blisko 26.500 z³ zebrali woluntariusze w tegorocznej akcji w Fi-
nale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej pomocy.

Wed³ug danych (po 31 grudnia 2004) Wydzia³u Organizacji
i Spraw Obywatelskich w ubieg³ym roku, w porównaniu z 2003
urodzi³o siê w Aleksandrowie o 21 mniej aleksandrowian, na-
tomiast przyby³o urodzonych na wsiach o 24 wiêcej. Podobnie
jak w ubieg³ym roku liczba zgonów wynios³a 226, na wsiach
o 5 mniej ni¿ w 2003. W sumie Aleksandrów w 2004 roku zys-
ka³ 382 mieszkañców.

Jacht Club „Dal” w Aleksandrowie obchodzi³ swój jubileusz 10-
-lecia.

Blisko 30 osób zdecydowa³o siê wzi¹æ udzia³ w naborze do pracy
w Anglii. Na wyjazd zdecydowa³o siê niewielu, g³ównie panie,
które mia³y ju¿ doœwiadczenie w opiece nad chorymi. 

Luty

Do Aleksandrowa zjechali wójtowie, burmistrzowie oraz stra¿a-
cy z okolicznych gmin. Celem by³a ocena Komendy Powiato-
wej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu.



W t³usty czwartek panie zorganizowa³y biesiadê z p¹czkami i fa-
workami. Prezentowano te¿ ró¿ne rodzaje miês, bigosy sa³at-
ki i faszerowane jajka i babeczki.

Stefania i Ignacy Stasiakowie w Aleksandrowie ju¿ 75 lat s¹ ra-
zem. Na pami¹tkê wrêczono im odpis aktu ma³¿eñstwa oraz
prezenty i gratulacje.

Odrodzone Harcerstwo w Aleksandrowie. W tym roku up³ywa
10 rocznica utworzenia ZHP w Aleksandrowie, które dzia³a
tu na poziomie szczepu.

Coraz realniejszy staje siê Œwiatowy Zjazd Aleksandrowian, któ-
ry ma siê odbyæ 17–18 wrzeœnia 2006 r..

Marzec

60 urodziny obchodzi³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Progi „Kop-
ra” odwiedzi³o wielu goœci. Zjazd absolwentów w czerwcu.

Ukaza³ siê Miesiêcznik Spo³ecznoœci Miejskiego Gimnazjum im
Jana Paw³a „Gimnazjalista”. W pierwszym numerze:
„Byæ dyrektorem jest bardzo trudno”, „Gimnazjaliœci na
start”, „ Przedstawiamy siê...klasy Ia i Ib”, „Czas na debiuty
poetyckie”, „Wyniki wyborów do Rady Uczniowskiej”, „ W no-
wej klasie, w nowej szkole”, „Baw siê razem z nami”.

Kwiecieñ

XXX Sesja Rady Miejskiej, na której burmistrz Jacek Lipiñski
przedstawi³ radnym sprawozdanie z dzia³alnoœci za okres
ostatniej sesji R. M. Opublikowano Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, który zosta³ opublikowany w „Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa £ódzkiego” oraz Plan rozwoju lokalnego.

Dni otwarte w Liceum Ogólnokszta³c¹cym z okazji 60-lecia szko³y. 

Maj

1maja 2005r w Zgni³ym B³ocie odby³a siê pierwsza Europejska
Majówka po roku w Unii Europejskiej.

Tydzieñ Bibliotek obchodzony z inicjatywy Stowarzyszenia Bib-
liotekarzy Polskich obchodzony by³ w Aleksandrowie w dniach
8–15 maja pod has³em „Biblioteka otwarta dla Ciebie”.
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Czerwiec

Aleksandrowianka Marta Brzeziñska przedstawi³a i obroni³a pra-
cê magistersk¹ na Wydziale Filozo�czno-Historycznym Uni-
wersytetu £ódzkiego, na kierunku Etnologia na temat Towa-
rzystwo Przyjació³ Aleksandrowa£ódzkiego. Rzeczywiste funkcje
spo³eczne i kulturalne organizacji spo³ecznej.

Najlepszym w powiecie zgierskim jest uczeñ Kamil Janiszewski
absolwent Zespo³u Szkól Zawodowych im Stanis³awa Staszi-
ca w Aleksandrowie.

60-lecie aleksandrowskiego ogólniaka, szko³y w której kilka po-
koleñ pobiera³o tu nauki. Po pe³nym wzruszeñ programie ucze-
stnicy spotkania przeszli na patio szkolne i wznieœli toast „ za
spotkanie i przysz³oœæ szko³y.”. Zabawa trwa³a do rana.

Lipiec 

„Nie potrzebujemy 25 milionów z³otych” do takiego wniosku do-
prowadzi³a dyskusja podczas sesji Rady Miejskiej nad Planem
rewitalizacji gminy Aleksandrów £ódzki. Za przyjêciem planu by-
³o 7 radnych a 13 radnych programu nie popar³o.

W Szkole Sportowej im. Józefa Jaworskiego odby³a siê uroczy-
stoœæ 25-lecia nadanie patrona.

Sierpieñ

Ukaza³ siê numer sierpniowy”40 i cztery”, w którym odkryto mie-
szkañcom program odbudowy centrum Aleksandrowa i przed-
stawiono w fotogra�i program rewitalizacji rynku.

Oœwiata–Szkolnictwo–ZNP w Gminie Aleksandrów £ódzki w latach
1905–2005. Tym wydawnictwem nauczycielstwo aleksandrow-
skie uœwietni³o swoje 100-lecie.

Wrzesieñ 

Nowe i stare ulice Aleksandrowa £ódzkiego oznaczono tablicami.
80 lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Saniach. Uroczystoœæ za-

szczycili gospodarze miasta, wrêczono zas³u¿onym stra¿akom
Z³ote Krzy¿e Zas³ugi oraz Odznaki Zwi¹zku OSP.
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PaŸdziernik

Rada Miejska sprzeciwia siê zamiarowi likwidacji M³odzie¿owe-
go Domu Kultury w Aleksandrowie

Po¿egnanie lata w Zgni³ym B³ocie na d³ugo pozostanie w pamiê-
ci aleksandrowian.

Listopad

W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada pod pomnikiem Tade-
usza Koœciuszki zebrali siê m³odsi i starsi aleksandrowianie.

Rozpoczê³y siê prace w ramach Planu Rewitalizacji centralnej
czêœci Aleksandrowa.

Donios³y Jubileusz 100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
w Aleksandrowie zgromadzi³ pedagogów z Aleksandrowa, £o-
dzi i Zgierza. Wrêczono odznaczenia nauczycielom, a m³odzi
artyœci piêknie œpiewali dla swoich nauczycieli.

Grudzieñ

¯yczenia œwi¹teczne z okazji Bo¿ego Narodzenia z³o¿y³ mieszkañ-
com burmistrz Jacek Lipiñski.

25 listopada w M³odzie¿owym Domu Kultury w Aleksandrowie
goœci³a delegacja dyrektorów oœrodków kultury z Ukrainy.
MDK przedstawi³ krótki koncert w wykonaniu zespo³u i soli-
stów, który spotka³ siê z wyrazami najwy¿szego uznania mi-
³ych Goœci. Koncert ich zachwyci³.

£ódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole i £ódzkie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli wyró¿ni³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Miko³aja Kopernika. Aleksandrowskie Liceum przez swo-
jego nauczyciela Adama Kasprzyka przedstawi³o osi¹gniêcia
programu edukacji europejskiej. Komisja konkursowa przy-
zna³a szkole 300 z³ za promocje projektu.

Wigilia dla 200 bezdomnych i samotnych osób z gminy Aleksan-
drów odby³a siê w ZajeŸdzie „Boryna”. Sponsorem tej piêk-
nej uroczystoœci by³ w³aœciciel Zajazdu „Boryna” w R¹bieniu.
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